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CultMaew Team
บรรณาธิการอ�านวยการ   พงศ์นรินทร์ อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร  มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ  พัสวรรณ ศรีลาน 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ พิมพกานต์ เกิดศิริ
นักเขียนประจ�า ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
  ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปท�าแมว   บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
  อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล 
  วีณา ปิยะพินทุ
  นวพร รุ่งศรี 
  ปัญญพัฒน์  ชัยศุภมงคลลาภ
  สมเจตน์  ลายอด
  นุวัตร ฐิติเหมสกุล
  นพพล เช็ง 
  ปิยะวัจน์  สันติสุทธิ์
  ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
  นิสิต  พัฒนศิริมากร
  จามร  อามระดิษ
  มานะ จารุวัฒนกิจ
  วรพจน์ จันทร์สงวน
  พรภัสสร อัตถปัญญาพล
นักอ่านตรวจทาน อิทธิกร  เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ   กรภัทร์  บุนนาค
นักสื่อสารออนไลน์   อภิชญา   โพธิ์ศรี
  พัชรัตน์  จันทร์วศิน
ผู้อ�านวยการแจก กรุงเทพฯ: ป้อง, เชียงใหม่: ขิม
  ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้
บริษัทผู้พิมพ์ บ. ทวีวัฒน์การพิมพ์ จก.
บริษัทผู้ผลิต Taf Rodi A  Co.,Ltd.  
  ที่อยู่  1603 ซ.ลาดพร้าว 94 
  ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา 
  เขตวังทองหลาง กทม 10310
  โทร. 02-530-9611  
ติดต่อโฆษณา 086-609-0489  
  082-797-1448 

CAT
RADIO
DJ Shift

รับสมัครสมาชิกอ่าน และสมาชิกแจก
1. เนื่องจากเรายังมือใหม่มาก อาจกระจายหนังสือได้ไม่ทั่วถึง ใครอยากมีอ่าน
ตลอดปี แบบส่งถึงบ้าน พร้อมของที่ระลึกพิเศษ ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่  
cultmaew@gmail.com  ค่าสมัครปีละ 500 บาท   
2. หากใครสนใจช่วยเราแจก อย่าลังเล ติดต่อเราได้ที่  cultmaew@gmail.
com เช่นกัน แจ้งชื่อ นามสกุล จ�านวนเล่มที่ต้องการ พร้อมจุดที่น�าไปแจก 
เรายินดีส่งให้ พร้อมลงเครดิตตามเหมาะใจ 

จุดแจกเค้าแมว 

กรุงเทพ ฯ
Cat Radio Cat Radio (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.5) • Cinema House RCA (ชั้น 
3 RCA Plaza) • Concerts & Festivals Cat Expo, T-Shirt Festival, 
Cat Foodival, Cat Gig, Cat Film  และงานต่างๆ ของ Cat Radio 
คอนเสิร์ตและงานต่างๆ ของ Paradox (บอยแบนด์แสนใจดีขนไปแจกบนเวทีและ
ที่ต่างๆ) • Book Shop Happening Shop (ชั้น 3 หอศิลป์ฯ กรุงเทพ) • 
No.80 Bookshop RCA (RCA Plaza) • TOMORROW CLOSE (ชั้น 2 หอ
ศิลป์ฯ กรุงเทพ) • Zombie Books (RCA บล็อก D) • ร้านหนังสือก็องดิต The 
Jam Factory (คลองสาน) • Cafe Ageha Cafe (สุขุมวิท 77 ซอย 25) • 
Bico Cafe  (The Scene Town in Town) • Black Jack Coffee (ทาวน์ 
อิน ทาวน์) • Cafe Amazon Town ‘n Town • Cafe Now by Propagan-
da (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11) • Caffe Undici (ซ. พหลโยธิน 11) • Catnip Cafe 
(ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8) • Caturday CatCafe (Coco Walk ราชเทวี) • 
Cinamono (ทาวน ์ อิน ทาวน์ ซ.19) • EMPTY TASTY soft serve & cafe 
(ซ.อารีย์ 1) • I’ am A  (สุขุมวิท 77) • Hidden Backyard ประชาชื่น 
(เลียบคลองประปา) • Old Boy Cafe & Bistro (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11) • 
Rocket Coffee (ทางออก 1 Mrt เพชรบุรี) • Sora City (สุขุมวิท 26)
Tabi Cafe (บางมด) • Tempo (RCA Plaza) • The Box No.5 town in 
town (ทาวน์ อิน ทาวน์) • Tiny Tree (สุขุมวิท 31) • UKU Cafe (Town in 
Town) • What The Cup coffee ‘n Bakery (ระหว่างทองหล่อ ซ.5 กับ ซ.2)
ธ. 1950 (ซ.วัชรพล) • บางรักกาแฟสด (ตลาดเฉยพ่วง, รัชดา ซ.4) • ร่มไม้ไออุ่น 
(ใกล้โรงเรียนบดินทร์เดชา ลาดพร้าว 94) • สุขใจ Music House & Cafe 
(ทาวน์ อิน ทาวน์) • อินทนิล (ปั๊มบางจาก สาขาเอกมัย) • อุดมสุข coffee 
happy & more (รัชดา ซ.3) • Co-Working Space x Cafe Growth 
Cafe And Co. (สยามสแควร์ ซ.2) • Hubba -To (habito Mall โครงการ 
The Base,  สุขุมวิท 77) • Market ร้านขนมคุณเก๋ (โซนด้านหน้าตลาดบอ
งมาเช่) • Record & Vinyl Shop DJ Siam (สยามสแควร์ ซ.1) • Garage 
Records (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 9) • GRAM (ชั้น 4 สยามพารากอน) • REC. 
(MRT พหลโยธิน ทางออก2) • ร้านน้อง ท่าพระจันทร์ 

Restaurant / Bar Breathe Bar (BTS สะพานตากสิน 
ทางออก 3) • Flock dessert bar & bistro (ซอย
พหลโยธิน 18/1 แยก 3) • Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 69, 
BTS พระโขนง ทางออก 3) • PLAY YARD by Studio 
Bar (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 3) • Sweet Pista (สุขุมวิท 31) 
Tacos Factory (อารีย์ ซ.1) • TERUAKI (โครงการอารีย์
การ์เดน) • ร้านเจียงฮาย (ปากซอยลาดพร้าว ซ.4)
University ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน) • 
ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) • ใต้คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร) • Others BB 
Labsnack (Emporium Tower) • Condo เมโทรสกาย 
รัชดา • Salon de Bear พัฒนาการ • บ.คิวบีอี (อาคาร 
อื้อจือเหลียง) • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา Big C 
สะพานควาย • อาคาร อปร. (โรงพยาบาลจุฬา)
เชียงใหม่
Book Shop Book Smith (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.3)
ร้านเล่า (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.2) • Cafe 8 Days a 
week (ซ.สุขเกษม) • A While Coffee (ซ.ศิริธร หลังตึก 
CM Computer) • aka ama (สันติธรรม) • Bart Coffee 
(มูลเมือง ซ.6) • Brewing Room (ถ.เจริญเมือง) • Coffe 
Man (อ่างแก้ว มช.) • Erbaan Cafe • Factory Coffee 
(ซ.วัดอุโมงค์) • Graph Cafe (ถ.ศรีภูมิ) • Impresso 
(นิมมานเหมินท์ ซ.11) • Kantary Terrace (นิมมานเหมินท์ 
ซ.12) • Less is More Coffee 17 (นิมมานเหมินท์ ซ.17)
Minimal Bar (ห้าแยกสันติธรรม) • Mosaic Coffee (ฝั่ง
ตรงข้ามBritish Council Chiang Mai) • No. 39 
Coffee (ซ. วัดอุโมงค์) • Now Here (มูลเมือง ซ.6) • 
Pacamara (สาขากลางเวียง) • Penguin Ghetto

Ristr8to LAB (นิมมานเหมินท์ ซ.3) • Rosaniyom 
(ถ.ศิริมังคลาจารย์) • Rosaniyom (หลังมช.) • Rock 
Presso (ถ.พระปกเกล้า 13) • Slope Motion (หลังมช.)
Somkiat Cafe (ซอยข้างวัดโป่งน้อย) • Small Cafe 
(หน้าวัดเกตุ ซ.1) • Smoothie Oligo (หลังมช.) • Time : 
it’s time to relax (ถนนคันคลองชลประทาน) • 
The Barn : Eatery Design  (ถ.ศรีวิชัย ซ.5) • 
Thunder Bird (ด้านล่าง Thunder Bird Hostel มูล
เมือง ซ.6) • TOAST-IT : TOAST IN TOWN (ถ.
เจริญเมือง) • Wake Up (ถ.นิมมานเหมินท์) • Wake Up 
(Icon คูเมือง) • ร้านกาแฟ Cup D • ร้านกาแฟ RaKuDa
ร้านกาแฟ(โ)สด (หลังมช.) • ร้านกาแฟ เมิงระมิงค์
ร้านนม โต และ สด • ร้านไอศกรีม JOHONEY (ถ.มนตรี 
ซอย รร.พิงครัตน์) • ร�่าเปิงกาแฟ • ฮิมดอยคอฟฟี่ (ซอยวัด
อุโมงค์) • Gallery & Library Gallery Seescape 
(นิมมานเหมินท์ ซ.17) • Restaurant / Bar Flour Four 
(นิมมานเหมินท์ ซ. 17) • Our Place Chiang Mai 
(เจ็ดยอด) • Raw truckr (หลังมช.) • We Didn’t Land 
on the Moon Since 1987 (ศิริมังคลาจารย์ ซ.3) • 
รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาดต้นพยอม) • สวนนม (ประเสริฐ-
แลนด์) • ร้านสหภาพสเต็ก (ซ.วัดอุโมงค์) • โกเผือกโกด�า 
(ซอยด้านข้าง The Harbour) • เมิงระมิงค์ (บ�ารุงราษฎร์ 
ซ.2) • แจ่มเจริญย์ วินเทจ (สันติธรรม) • Shop Dibdee 
Studio (Thapae East) • Rubber Killer (นิมมาน
เหมินท์ ซ.11)
ขอนแก่น
Be Right Back (ถ.มิตรภาพ) • Cafe de Forest (ถ.
หลังศูนย์ราชการ) • Cafe de Lar (ถ.เทพารักษ์)

Degree (ตลาดตองแปด) • Fratello 
House (ถ.หลังเมือง) • Infinite 
Cafe & Bistro (หลัง ม.ขอนแก่น) • 
Jimphony (ถ.เหล่านาคี) • Lamai 
Jazz Bar (ถ.มะลิวัลย์) • Light 
Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะขอนแก่น)
Neighbour Cafe (ถ.หลังเมืองฝั่งวัด
ศรีนวล) • Snap Cafe (ซ.หน้าหอ 
NP Park หลัง ม.ขอนแก่น) • Thank 
a Lot (คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น) •
โรงเรียน Hug School (ถ.มิตรภาพ)
ร้านบ้านมอ Bakery & Coffee • 
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น (ชั้น 5 เซ็นทรัล
ขอนแก่น)
นครราชสีมา (อ.เมือง)
Must so Kiss • 3rd World Cafe
ร้านเฟื่องนคร • ห้องซ้อมดนตรี 
Studio 1234 • ร้านลาบลอย 
ชุมพร 
Yellow Bear Bar (ตลาดร้อยร้าน)
ชลบุรี
NRA Cafe (สัตหีบ)
ตาก
a coffee • Bann Tak Coffee 
Boom (ริมน�า้ปิง อ.บ้านตาก) • 
PlamucH (ปลัมมัช & นมสด 
ขนมปัง)  (ทางเข้าสนมกีฬากลาง
จังหวัดตาก / ตรงข้ามรพ.ตากสิน
มหาราช) • รวมมิตร (ถ.ท่าเรือ ข้าง
รพ.ตากสินมหาราช) • เถียงนา 
Coffee and Bakery Farm (ถ.
พหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1)
พิษณุโลก
a coffee (ม.นเรศวร) • ห้องสมุด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ม.นเรศวร)
นครปฐม
Carpe Diem (ซ.ชยาทิพย์ ทับแก้ว) •
Lamun Cafe (หน้า ม.ศิลปากร 
ทับแก้ว) • Tik Cafe (ม.ศิลปากร 
ทับแก้ว) • ร้าน P’took
นนทบุรี  มาเจสติก ทาวเวอร์
ประจวบคีรีขันธ์ The Diasy Cafe
สุพรรฯบุรี  ร้านบ้านช่างภาพ
สุราษฏร์ธานี  Jasmine & Tea 
House, Samui • ห้องซ้อมดนตรี 
ROCKETSRA
อยุธยา  Junk House Cafe & Bar 
(ท่ารถ 99 ติด Stockhome Hostel 
ถ.นเรศวร)
อุดรธานี
ร้าน Beyond Cafe (ทั้ง 4 สาขา)
ร้าน Dose Espresso Thailand
ร้าน Dose Factory
ร้านเลิศอาภรณ์ (ตลาดห้าแยก)

*ตดิต่อรบัไปช่วยแจกได้ที ่02-530-9611, 
cultmaew@gmail.com ขอบคุณทุก
ท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ หากตกหล่น
ชื่อจุดแจกใดไป เราขออภัยจากใจ รบกวน
แจ้งที่เบอร์และอีเมลดังกล่าวได้เลย 

ติดตาม CAT RADIO ได้ที่
www.thisiscat.com
app: Cat Radio (iOS & Android)
Facebook.com/thisiscatradio

และ IG / Twitter / Yottube : ThisisCatRadio

Intro

(O,O)
พัสวรรณ ศรีลาน

บรรณาธิการคนเล็ก
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CAT
DIARY

 สืบเนื่องจากเย็นวันหนึ่ง
ปลายเดือนสิงหาคม ณ ห้อง
ประชุมแคท เรดิโอ ระหว่าง
ปรึกษาหารือกันเรื่องราย
ละเอียดการออกอากาศเดือน
ตุลาคม ในแต่ละช่วงรายการ  
 ส�าหรับแมวสดที่มีรูปแบบ
เป็นรายการเล่นดนตรีสดทุกคืน
วันพุธนั้น ทีมงานสรุปว่า เพื่อ
เป็นการน้อมร�าลกึถงึพระอจัฉรยิ-
ภาพด้านดนตรีและแสดงความ
อาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุย-
เดช เราจะชวนดีเจประจ�าช่วง
คือ กอล์ฟ–ประภพ ชมถาวร + 
ตั้ม–สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ และ
เหล่าศิลปินมาร่วมอัญเชิญ
บทเพลงพระราชนิพนธ์ ใน
รายการ 1 คืน 
 พอถึงคืนวันพุธที่ 18 
ตุลาคม 9 ศิลปินก็ทยอยเดิน
ทางกันมา เริ่มตั้งแต่วง WHAL 
& DOLPH, ลูกพีช–รพีพร 
ตันตระกูล, บอย-ตรัย ภูมิรัตน, 
เจอรี-่ศศศิ มลินิทวานชิ (JERRY 
BLUEBERRY), ปอย-ตวัน 
ชวลติธ�ารง (PORTRAIT), อดลุย์ 
รชัดาภสิทิธิ ์(DUNE FRIDAY), 
โอ๊ต–อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ 
(STREET FUNK ROLLERS),  
เอม็-ยศวศั สทิธวิงค์ (M YOSS), 
เจ-เจตมนต์ มละโยธา (PEN-
GUIN VILLA), ธีร์–ณัฐธีร์ 
วิชชุเกรียงไกร (JINTA) 
และภูมิ–วิภูริศ ศิริทิพย์ 
(PHUM VIPHURIT) ท�าให้
ห้องประชุมของแคท เรดิโอ 
ที่กลายสภาพมาเป็นห้องพัก
ศิลปินดูเล็กไปถนัดตา  
 3 ทุ่มได้เวลาของรายการ
แมวสด แต่ละศิลปินทยอยเข้า
ห้องออกอากาศ เริ่มต้นความ
พิเศษด้วย WHAL & DOLPH 
กับเพลงพระราชนิพนธ์ 

‘ใกล้รุ่ง’ ที่อัญเชิญมาบรรเลง
ในสไตล์หนุ่มๆ โดยมีลูกพีชที่
เพิ่งซ้อมด้วยกันก่อนเข้า
รายการไม่ถึงชั่วโมงมาร่วมแจม  
 ในคืนนี้ศิลปินที่เคยร่วมท�า
เพลงในโปรเจกต์ 49 เพลง
พระราชนิพนธ์  49 ศิลปินที่
คุณคุ้นเคยกับ แคท เรดิโอ ดัง
ที่เคยฟังในรายการมาตั้งแต่
ช่วงปลายปี 2559 และอ่าน
รายละเอียดในเค้าแมวฉบับ
เพลงของพ่อ (กุมภาพันธ์ 
2560) ก็มีทั้งที่เลือกเพลงเดิม
และเพลงใหม่ อย่างพี่บอยและ
พีอ่ดลุย์ ทีเ่คยอัญเชิญพระราช-
นิพนธ์เพลง ‘ในดวงใจนิรันดร์’ 
กับวง 2 DAYS AGO KIDS 
คราวนีอ้ญัเชญิเพลง ‘พรปีใหม่’ 
เช่นเดียวกับพี่เจอรี่ ที่เคย
อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ 
‘KINARI WALTZ’ คราวนี้
สะพายกีตาร์โปร่งควงคู่มากับพี่
ปอย PORTRAIT ในเพลง
พระราชนิพนธ์ ‘ไร้เดือน’ ขณะ
ที่ภูมิ วิภูริศ พรมนิ้วลงบนกีตาร์
ในเพลง ‘CANDLE LIGHT 
BLUES’ ที่เขาเคยฝากฝีมือไว้
ในโปรเจกต์ 49 เพลงพระราช-
นิพนธ์ 49 ศิลปินที่คุณคุ้นเคย
เช่นเดียวกับพี่โอ๊ต STREET 
FUNK ROLLERS ที่บอกเรา
ว่าตอนแรกรู้สึกไม่ค่อยสบาย
จนเกือบจะมาไม่ได้  แต่พอจับ
กีตาร์ซ้อมก็รู้สึกว่ามีไฟขึ้นมา 
ท�าให้เราได้ฟังบทเพลงพระ-
ราชนิพนธ์ ‘CAN’T YOU 
EVER SEE’ อันแพรวพราว
ไปด้วยลีลากีตาร์ฮีโร่ รายการ
ด�าเนินมาได้ครึ่งทางก็ถึงเวลา
ของ เอ็ม ยศวัศ ที่เพิ่งเคยมา
แคท เรดิโอครั้งแรก เนื่องจาก
ทีมงานได้ชมเพลงพระราช-
นิพนธ์ ‘ไกลกังวล’ ที่เอ็มเคย
อัญเชิญมาบรรเลงด้วยกีตาร์

โปร่งแบบเบาสบายพร้อมถ่าย
ภาพสวยงาม สมเป็นตากล้อง
โฆษณา ใน YOUTUBE จึงไม่
รีรอที่จะต่อสายชวนเอ็มมา
อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์
เพลงนี้ให้เราฟังแบบสดๆ ซึ่ง
เราพบว่าเพราะขึ้นไปอีก
 ต่อด้วยการพบกันครั้งแรก
ของลูกพีช และภูมิ วิภูริศ ที่
กลายมาเป็นการแจมกันสดๆ 
ในเพลงพระราชนิพนธ์ “ฝัน” ที่
ละมุนละไมลงตัวมากเสียจนเรา
แอบหวังให้ทั้งคู่ได้แจมกันอีก
ในแมวสดปกติ หรือไม่ก็ที่ 
CAT EXPO 4 ซึ่งทั้งคู่เล่นเวที
เดียวกันที่เวที สี่ราชาร็อคเกอร์ 
รายการเดินทางมาถึงช่วง
สุดท้าย ถึงเวลาของเจ เจต
มนต์แห่ง PENGUINVILLA 
กับเพลงพระราชนิพนธ์ 
‘ลมหนาว’ ที่ชวนให้รู้สึกว่าลม
หนาว หนาวและมาเร็วกว่า
ปกติ ก่อนจะปิดท้ายด้วย ธีร์  
JINTA กับเสียงร้องทีมีคาแรก
เตอร์ชัดเจนในเพลงพระราช-
นิพนธ์ ‘อาทิตย์อับแสง’   

 หลังจากซาบซึ้งกับพระ-
อัจฉริยภาพด้านดนตรีของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชจาก 9 
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่
อัญเชิญโดยศิลปินทั้ง 9 มา
เกือบ 3 ชั่วโมงแล้ว รายการ
แมวสดจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
เลยหากขาดเพลงพระราช-
นิพนธ์ที่บรรเลงโดยดีเจของช่วง
นี้ ซึ่งดีเจกอล์ฟได้อัญเชิญเพลง
พระราชนิพนธ์ ‘ชะตาชีวิต’ มา
บรรเลงส่งท้ายแต่ไม่ท้ายสุด
เพราะมีผลงานการอัญเชิญ
เพลงพระราชนิพนธ์ของแม็กซ์ 
เจนมานะ แขกรับเชิญใน
สัปดาห์ก่อนที่ติดภารกิจท�าให้

ไม่สามารถมาได้ในคืนนี้ แต่ได้
บันทึกเทปเพลงพระราชนิพนธ์ 
‘BLUE DAY’ ไว้ล่วงหน้า 
 เรื่องหนึ่งที่ทุกศิลปินต่าง
แสดงความรู้สึกออกมาตรงกัน 
ราวกับเป็นบทสรุปของคืนนี้ 
คือบทเพลงพระราชนิพนธ์
แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ
ด้านดนตรี เป็นผลงานแบบ
อย่างและแรงบันดาลใจ ให้นัก
ดนตรแีละคนรุ่นหลังน�าไปศกึษา
เพื่อพัฒนาฝีมือตนเองต่อไป  
(O,O)
 
รู้ไปท�าแมว 
•   นี่เป็นครั้งแรกที่แคท เรดิโอได้พบ 
เอ็ม ยศวัศ เจ้าของเพลง “เสา
อากาศ” ตัวจริง ซึ่งพี่บอย ตรัย
ก็แนะน�า (เผา) ทันทีว่าเอ็มเป็นหนึ่ง
ในสมาชิกกรุ๊ป LINE ลับที่เอาไว้คุย
เรื่อง BNK48 ด้วย (เอ็มสารภาพมา
ว่าเขาโอชิ อร แล้วเปิดรูปให้ดูว่า
จริงๆ ก็ชอบหลายคน) ดังนั้นก่อน
กลับของที่ระลกึจากแคท เรดิโอ จึง
ต่างจากที่ทีมงานมอบให้ศิลปินอื่น 
นั่นคือซีดีซิงเกิลไอตากัตต้า ของ 
BNK48 หนึ่งในหลายแผ่น ที่คุณผู้
ฟังช่วงจดหมายเด็กแมวน�ามามอบ
ให้ ทางเราก็ไม่รู้ว่าเอ็มถูกใจไหม แต่
เห็นว่าเขามือสั่นนิดๆ และถามซ�้าๆ 
ว่า “ให้จริงๆ เหรอครับ” :)
•   อาหารที่ แม็กซ์ เจนมานะ 
พระเอกโฆษณาน�้าผักยี่ห้อหนึ่งกิน
ก่อนเล่นเพลง BLUE DAY คือ ข้าว
ไก่ย่าง ซึ่งไม่มีผักเลยแม้แต่กรัมเดียว
•   อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการ 49 เพลงพระราชนิพนธ์  
49 ศิลปินที่คุณคุ้นเคย โดย CAT 
RADIO ได้ที่  WWW.THISISCAT.
COM/NEWS/DETAIL/18490 
และลองฟังที่ YOUTUBE THISIS 
CATRADIO นะเมี้ยว 

แมวสดเป็นพิเศษ ตอน
เพลงพระราชนิพนธ์
บันทกึโดยน้องปัน 

แมวสดเป็นพิเศษ ตอน 
เพลงพระราชนิพนธ์

จากซ้ายไปขวา บอย, เจอรี่, ปอย, อดุลย์

เจ

ภูมิ

ธีร์

โอ้ต

WHAL & DOLPH

ลูกพีช

เอ็มแม็กซ์
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เค้าแมวค้น
BNK48

Interview

ค�าศัพท์/ข้อมูลพื้นฐาน
1.  BNK48 - “BNK”คือ BANGKOK 
“48”แปลงมาจากค�าว่า “ชิบะ” จากชื่อ 
ชิบะ โคทาโร่ ประธานบริษัท OFFICE48 
บ้านของ AKB48 วงรุ่นพี่ซึ่งส่งแรง
บนัดาลใจให้วงรุ่นน้องในเมอืง/ประเทศอืน่ๆ 
ตัวอักษรหน้า48 เป็นชื่อย่อของที่ตั้ง
เทยีร์เตอร์ทีว่งจะท�าการแสดง เช่น JKT48 
กอ็ยู่ที ่JARKATA, AKB48 ก็อยู่ที่ AKI-
HABARA 
2.  เทียร์เตอร์ – ที่ท�าการแสดงประจ�า
ของสาว 48 กรุ๊ปเช่น BNK48 CAMPUS 
อยู่ที่เดอะมอลบางกะปิ เปิดปีหน้า และยัง
มี DIGITAL STUDIO (EMQUATIER) 
เป็นห้องกระจก AKA “ตู้ปลา” ที่เมมเมอร์
มาท�ากิจกรรมไลฟ์ให้โอตะ มาด ูมาเชียร์ได้
3.  เมมเบอร์ – สมาชิก ส�าหรับ BNK48 
มีผู้สมัครเข้าคัดเลือก 1,357 ในปี 59 
และประกาศเมมเบอร์ 29 คน เมื่อ 12 
ก.พ.60 (ปัจจุบันเมมเบอร์ BNK48 มี 28 
คน เพราะคิทแคท-วรรษมณฑ์ และ ซิน
ซิน-ไอรดาประกาศ “จบการศึกษา”- ออก
จากวง โดยมีอิสึตะ รินะ จาก AKB48 
ย้ายมาสมทบ)

4.  กัปตัน – หัวหน้าทีมเมมเบอร์ หน้าที่
คล้ายๆ หัวหน้าห้อง เป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ทั้งในการแสดงและการอยู่ร่วมกัน รวมทั้ง
ต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารและผู้ใหญ่
ฝ่ายต่างๆ ป.ล. หากมีการแบ่งทีมย่อย ก็
อาจจะมีกัปตันแยกแต่ละทีม
5.  เซ็นบัตสึ–เมมเบอร์ที่ได้รับเลือกให้
แสดงในซิงเกิลนั้นๆ มีจ�านวนต่างกันไป 
แต่ของ BNK48 ในซงิเกิล้หลกัอย่าง ‘อยาก
จะได้พบเธอ’ และ ’คกุกีเ้สีย่งทาย’ ม ี16 คน
6.  เซ็นเตอร์ คือ เซ็นบัตสึกที่ได้รับเลือก
ให้เต้นต�าแหน่งดีสุด เต้นตรงกลาง
7.  สมาชิกแถวหน้า - เซ็นบัตสึที่ได้รับ
เลือกให้มีต�าแหน่งแสดงในจุดที่ค่อนข้าง
เด่นแม้ไม่ใช่เซ็นเตอร์ เช่น แถวหน้า (แต่
ถ้าเราชอบใครต่อให้เขาเต้นอยู่ข้างหลัง
เราก็มองเขาตลอดอยู่ดีปะ)
8.  โอตะ-แฟนคลับ 
9.  โอชิ- ชอบ ใช้ได้ทั้งในรูปกิริยา เช่น 
ดีเจคมสัน โอชิ แคนแคน และรูปประธาน 
เช่น โอชิเมนของพี่บอย ตรัยคือ อรอุ๋ง
• เฮน หรอื โอชเิฮน - การเปลีย่นเมมเบอร์
ที่ชอบ จากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง  
• คามิโอชิ - เมมเบอร์ที่ชอบมากกว่า
เมมเบอร์คนอื่นๆ #รักนะคะ

10.  ซิงเกิล – เพลงที่โปรโมทปกติเพลง
ของกรุ๊ป 48 ทุกประเทศต้องมาจาก
ต้นฉบับของ AKB48 เวลามีซิงเกิลก็จะมี
การเปิดพรีออเดอร์ ที่ทุกแผ่นมีรูปสุ่ม 
(กาชา)ของเมมเบอร์พร้อมบัตรจับมือซึ่ง
เป็นอีเวนต์ส�าคัญให้โอตะได้ใกล้ชิด
เมมเบอร์และได้ดูการแสดงสดพร้อม
ความพิเศษต่างๆ 
*แต่ละซิงเกิ้ลดูแลการผลิต/เขียนเนื้อ
ภาษาไทยโดยมืออาชีพ อย่างครูเอ๊ะ 
• พงศ์จักร พิษฐานพร MUSIC 
DIRECTOR BNK48, แมน-ตนุภพ 
โนทยานนท์ (ละอองฟอง), ก้อ-ณฐพล 
ศรีจอมขวัญ (กรูฟไรเดอร์ / P.O.P), 
บอย ตรัย ภูมิรัตน ฯลฯ
11.  ‘AITAKATTA’(ไอตากัตตะ) คือ
ซิงเกิ้ลแรกของ BNK48 มีเพลง
‘AITAKATTA อยาก(จะได้)พบเธอ’ ซึ่งได้
รับเลือกเป็นOST. ซีรีส์ โปรเจกต์ S THE 
SERIES SHOOT! I LOVE YOUปิ้ว! ยิง
ปิ๊งเธอ ที่เริ่มออนแอร์ต้น ธ.ค.นี้ 
‘OOGOE DIAMOND ก็ชอบให้รู้ว่าชอบ’ 
และ ‘365วัน กับเครื่องบินกระดาษ’ที่บิน
มาติดชาร์ตแคท เรดิโอ ด้วย

恋する
(KOISURU) 
BNK48 

PHOTO: NUPAT ARJKLA
INTERVIEW: PASSAWAN SRILAN
INFO: แมวที่ว่ายนอกตู้ปลา, MONG
SUPPORT: WORWARE, PNAN, 
A PREAW
AUBAIB,JES AND ALL CAT TEAM
COACH: PJONK, AJ YONG

12.  ‘KOISURU FORTUNE COOKIE’
(โคอิซุรุ ฟอร์จูน คุกกี้) คุกกี้เสียงทาย’ คือ
ซิงเกิลที่ 2 ซึ่งมีอีก 2 เพลง คือ SKIRT 
HIRARI และ BNK48 (เพลงประจ�าวง) 
13.  KOISURU แปลว่าตกหลุมรัก ส่วน 
FORTUNE COOKIE หรือคุกกี้เสี่ยงทาย
มีวิธีลอง ท�าให้ดูในคอลัมน์ D I Y 
 นอกจากนี้ยังมีศัพท์ส�าคัญอย่าง 
2SHOT หรือการถ่ายรูปคู่ไม่ว่ากับใคร
เป็นสิ่งต้องห้ามส�าหรับเมมเบอร์ในทาง
กลับกันก็เป็นสิทธิพิเศษสุดๆ ให้ผู้ที่อุด-
หนุนน้องๆ ได้ลุ้นเปรียบดังเครื่องหมาย
แสดงแต้มบุญที่สั่งสมมาของโอตะเมื่อมี
การจบัรางวลัหาผู้โชคดจีากการซือ้ของต่างๆ 
 ติดตามเรื่องราวของ BNK48 เกิร์ล
กรุ๊ปที่เน้นความพยายามและการพัฒนา 
เหมือนเด็กสาวข้างบ้านที่ค่อยๆ ฝึกฝน 
เติบโต ให้เรารู้สึกใกล้ชิดและเชียร์ ที่ 
WWW.FACEBOOK.COM/
BNK48OFFICIAL/รายการโทรทัศน์, 
IG/FB ของเมมเบอร์แต่ละคน 

 หนึ่งปีที่ผ่านมา  เราได้ยินบทเพลงและเรื่องราว
เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ในวงการดนตรีหลายกลุ่ม 
BNK48 เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เราคุ้นหูมากจากเพื่อน
ร่วมงาน รุ่นน้องขาร็อก รุ่นพี่ลุคอินดี้ นักดนตรี
สายแข็ง นักแต่งเพลงลุ่มลึก ฯลฯ และแน่นอนว่า
ได้ยินชื่อวงนี้ทุกครั้งเวลามีการคุยกันถึงปกเค้า
แมว เรียกว่าถ้าเป็นเกมตกปลา BNK ก็กวาดทั้ง
กระชังแบบเอกฉันท์ 
 อย่างไรก็ดี เราใช้เวลาศึกษากัน ฟังเพลง แอบ
ดไูลฟ์ตามหนุ่มๆ  ได้พบปะเมมเบอร์ทีม่าเยีย่มเยยีน
ห้องออกอากาศบ้าง มาร่วมงานในอีเวนต์ต่างๆ 
ของแคท เรดิโอ บ้าง ผ่านวันเวลาที่ ‘365 วันกับ
เครื่องบินกระดาษ’ ติดหนึ่งในสิบอันดับของชาร์ต
แคท 30 ไปแล้ว แต่ก็ไม่สายเกินไปที่เราจะได้รู้จัก
กันมากขึ้น 
 อนึ่ง เราได้คุยกับสาวๆ ทั้ง 7 จาก BNK48 ใน
ช่วงเตรียมตัวโปรโมทซิงเกิล ‘KOISURU FOR-
TUNE COOKIE คกุกีเ้สีย่งทาย’ เป็นวนัแรกทีน้่องๆ 
ได้ใส่ชุดใหม่ถ่ายปกหนังสือ และเป็นชุดที่จะใส่ขึ้น
แสดงใน CAT EXPO 4 สาวๆ ดูตื่นเต้น แต่ไม่เท่า
ทีมงาน 
 ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าค�าถาม-ค�าตอบ มีค�าศัพท์พื้น
ฐานที่สาวกแนะน�าให้เราท�าความเข้าใจก่อนเริ่มคุย
กับน้องๆ ซึ่งเราขอออกตัวก่อนว่าเรายังมือใหม่
มากในการเป็นโอตะ แต่เราตกหลุมรัก BNK48 
แบบไม่ต้องใช้คุกกี้เสี่ยงทายเลยล่ะ 
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เฌอปราง อารีย์กุล:  
“ถ้าคณุอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง
ได้ อย่างไรคุณก็อยู่ได้”

 ระหว่างถ่ายภาพ เฌอปราง 
อธิบายให้ช่างภาพ ซึ่งเรียกชื่อ
เธอไม่ถูกสักทีว่า “เฌอปราง” 
แปลว่า “ต้นมะปราง” จากนั้น

ช่างภาพของเราก็เรียกน้องว่า 
“ต้นมะปราง” ตลอด  
 เราคุยกับกัปตันทีม หรือ
แคปเฌอ / โปรเฟสเฌอ เป็น
คนแรก ในช่วงเช้าซึ่งเราว่าเร็ว
แล้ว แต่แคปเร็วกว่า เพราะไป
เรียนมาเรียบร้อยตั้งแต่ 8-10 
โมง ที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขา

วิชาเคมี หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเฌอปรางท�างานเป็นผู้ช่วย
วิจัยตั้งแต่ปี 2 ก่อนหน้านั้นก็
เป็นติวเตอร์สอนตามบ้าน 
เรียนไปด้วย ท�างานไปด้วย 
คอสเพลย์ไปด้วย และออดิชั่น
เข้า BNK48 ด้วยความชื่น

ชอบ AKB48 อย่างที่แฟนๆ 
ได้รู้จักกันบ้างแล้ว ส�าหรับเรา 
นี่คือการท�าความรู้จักจากบท
สนทนาที่ท�าให้เรานึกถึงต้น
มะปรางวัยเยาว์ที่แข็งแรง  
มั่นคง และพร้อมเติบโตอย่าง
สดใสต่อไป  

ช่วงต้นๆ ที่เข้า BNK48 เป็น
อย่างไรบ้าง  
 ช่วงต้นค่อนข้างปรับตัว
เยอะอยู่เหมือนกัน เพราะว่า
เฌอไม่ได้เป็นคนที่ออกก�าลัง
กายเยอะ (หัวเราะ) จะอยู่แค่ที่
ม. ก็ต้องมาปรับการออกก�าลัง
กายใหม่ ปรับการกิน ดูแลตัว

เองมากขึ้น รักสวยรักงาม 
เครื่องส�าอางมากขึ้นกว่าเดิม 
จากที่ก็เยอะอยู่แล้ว 
เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้ว? 
 ดูแลบ้างค่ะ พอเข้ามาตรงนี้
ต้องดูแลเยอะขึ้น ทานอาหาร
เสริมเพิ่มขึ้น เพราะว่าร่างกาย
ใช้งานค่อนข้างหนัก เรียนก็

ต้องเรียน แล้วก็ต้องขับรถเอง
ออกมาท�างาน แล้วก็มาซ้อม 
ถงึตอนนี้ ผ่านไปเกือบหนึ่งปี 
เฌอได้เรียนรู้อะไรจากชีวิต
ใน BNK48 บ้าง
 ได้เรียนรู้การท�างานมากขึ้น
เยอะเลยค่ะ เฌอไม่เคยแตะ
ฟอร์มงานบันเทิงเท่าไหร่ เคย

ท�าบ้าง ในมหาวิทยาลัย แค่นั้น
เอง แต่ไม่เคยเรียนรู้การท�างาน
ความจริงข้างนอกเขาท�าอะไร
กันบ้าง ก็มีขั้นตอนเยอะกว่าที่
เฌอคิด ได้เรียนรู้เรื่องการ
ท�างานเพิ่มขึ้น การดูแลตัวเอง 
การซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น (หัวเราะ) 
เฌอรู้สึกอายมากเลย คือ เมื่อ
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ก่อนเฌอไม่เคยซื้อเสื้อผ้าเอง
เลย 
ปกติใครซื้อเสื้อผ้าให้คะ
 แม่ซื้อบ้าง ป้าซื้อบ้าง เฌอ
เป็นพวกจะซื้อเองก็ต่อเมื่อเป็น
ชุดคอสเพลย์ ชุดสวยๆ ที่มันใส่
ปกติไม่ค่อยได้ค่ะ (หัวเราะ) 
นอกจากเรียนรู้การท�างาน 
ดแูลตวัเอง ซือ้เสือ้ผ้าเพิม่แล้ว 
เฌอเคยบอกไว้ตอนออดิช่ันว่า 
สมัครเข้ามาเพราะ อยากรู้ว่า
กว่าจะมาเป็นไอดอลเขาต้อง
ผ่านอะไรมาบ้าง ตอนนี ้รู้แล้ว?
 รับรู้อย่างเต็มที่ค่ะ 
(หัวเราะ) คือ คงจะมีอะไรให้
ต้องผ่านอีกเยอะค่ะ แต่อย่าง
น้อยก็ได้เรียนรู้แล้วว่า เขา
ท�างานกันหนักกว่าที่คิดจริงๆ 
...เยอะมาก
พอได้สัมผัสประสบการณ์ตรง
แล้ว มองไอดอลเราเปลี่ยน
ไปจากเดิมหรือเปล่า?
 เคารพเขามากกว่าเดิม 
รู้สึกกินใจมากกว่าเดิมน่ะ 
(หัวเราะ) รู้สึกว่าเขาท�า เขาสู้
นะ งานสายนี้ไม่ใช่งานที่ แค่
ออกมาครั้งเดียว มีการเตรียม
ตัวเยอะมากกว่าที่พวกเราคิด 
ส่วนเรื่องการแบ่งเวลาเฌอก็
รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแมเนจ
ตัวเอง ยิ่งคนที่เฌอชื่นชมแล้วรู้
ว่าเขาท�างานทั้งส่วนของตัวเอง 
การท�างานทีม การแมเนจทุก
อย่าง ก็จะค่อนข้างทึ่งว่าเขา
ท�าได้อย่างไร ตรงส่วนตัวเอง
เราท�างานไปด้วย ท�าอะไรไป
ด้วย เราก็พยายามบาลานซ์น�้า
หนัก ความส�าคัญ ยังรู้สึกว่า
เหนื่อยเลย มันเยอะ แต่ว่า เขา
สามารถท�าได้ 
แล้วมีวิธีแก้เหนื่อยอย่างไร  
เพราะว่าเราเป็นกัปตันทีม 
ผู้น�าน้องๆ ด้วย  
 ก็ถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยให้เห็น
กัน ทุกคนก็เหนื่อย เราก็เห็น
กันว่า เราท�างานด้วยกัน ไป
ด้วยกัน เฌอไม่ได้ ท�าทุกอย่าง
อยู่คนเดียว ก็พยายามช่วยให้
น้องๆ ท�าไปด้วยกับเรา เพราะ
ว่าเฌอก็ไม่สามารถแบกได้
ขนาดนั้น รู้สึกว่า สิ่งที่จะเป็น
คือ เฌอให้อะไรคนอื่นท�าได้ ก็
จะให้คนอื่นท�า ช่วยๆ กันท�า 
แล้วอีกอย่างคือแต่ละคนมี

ความแตกต่าง ความโดดเด่น 
ความสามารถที่แตกต่างกัน ซึ่ง
บางอย่างที่เฌอไม่มี คนอื่น
ท�าได้ เฌอก็ให้ท�าค่ะ (หัวเราะ)
นี่คือทักษะของหัวหน้า ต้อง
แบ่งงาน 
  ใช่ค่ะ
ในฐานะที่เราก็เป็นผู้หญิงคน
หนึ่ง เป็นนักเรียน ท�านู่นท�านี่
ที่ชอบ จนมาอยู่ในฐานะเส้น
ทางไอดอลแล้ว สิ่งที่อยากจะ
บอกน้องๆ ในสังคมทุกวันนี้ 
ไม่ว่าเขาอยากจะเป็นไอดอล
หรือไม่ก็ตาม คือ?
 เฌออยากบอกว่า ถ้าคุณ
อยู่ได้ด้วยตัวเองได้ อย่างไรคุณ
ก็อยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด
ก็ตาม
 ไม่ว่าคุณจะมีแฟนไม่มีแฟน 
คุณจะอยู่ตรงไหนก็ตาม ถ้าคุณ
สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง คือผู้
หญิงเรา สามารถแข็งแกร่งได้
ด้วยตัวเอง ส�าหรับเฌอ ก็
อยากให้ท�าให้ตัวเองมีคุณค่า 
แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า 
ยอมรับตัวเอง

รู้ไปท�าแมว 
1.  นอกจากห้องเรียน BNK48 เฌอ
ปรางก็เป็นหัวหน้าห้องมาตลอด เป็น
อาเจ๊ส�าหรับหนุ่มๆ ร่วมชั้นเรียนใน
วัยมัธยม และเป็น COMMITTEE 
รุ่นในมหาวิทยาลัย แม้จะออกตัวว่า
เป็นผู้ประสานงานมากกว่า 
2.  ความฝันแรกของเฌอคือ เกมเม
อร์ เพราะติดเกมถึงขั้นลองเรียน 
COMPUTER PROGRAMING แต่
คิดว่าไม่เหมาะกับตนเอง จึงเปลี่ยน
มาเรียนสายวิทยาศาสตร์เพราะชอบ
และเห็นว่าเมืองไทยขาดด้านนี้ เฌอ
อยากเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และครู
ผู้ถ่ายทอดวิชา
3.  เพลงโปรดคือเจป๊อป นอกจาก 
AKB48 แล้วเฌอชอบ HOSHINO 
GEN, ONE OK ROCK และ 
ANIME SONG ต่างๆ

โมบาย - พิมรภัส 
ผดุงวัฒนะโชค       
“เขาคงจะเห็นอะไรในตัว
เราสักอย่าง เราก็ท�า
หน้าที่ให้ดีที่สุด”
 โมบาย คือ สาวน้อยบุคลิก
สดใสที่ทีมงานและแฟนๆ 
นิยามว่า “ดีด” จนโอตะเรียก
ว่าโมบิลและแซวลีลาเกินพิกัด

ของเธอ ขณะเดียวกันเมมเบอร์
อายุ15 คนนี้ ก็มีฉายาว่าตู้เพลง
และพัฒนาความสามารถจนได้
เป็นเซ็นเตอร์ใน ‘คุกกี้
เสี่ยงทาย’ ซิงเกิลล่าสุด 

ชื่อโมบายมาจากมือถือหรือ
ว่าโมบายแขวนๆ 
 โมบายเป็นอย่างนี้ (ท�ามือ
หมนุๆ ในอากาศ หมายถงึโมบาย
ที่ไว้แขวนตกแต่งบ้าน) 
ก่อน BNK48  โมบายชอบ
ท�าอะไร
 เมื่อก่อนหนูชอบคอสเพลย์
ค่ะ แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆ คัฟ
เวอร์แดนซ์เพลงญี่ปุ่น วันว่างๆ 
ก็จะไปซ้อมกัน ทุกวันอาทิตย์ 
แล้วก็ไปแข่งตามงานต่างๆ ที่
เขามีไว้
พอมาเป็น BNK48 แล้วชีวิต
เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 
 จากเป็นเด็ก ก็จะมีหน้าที่
มากขึ้น ให้เรารับผิดชอบมาก
ขึ้น อย่างซ้อม เราก็ต้องมีวินัย
ของตัวเองว่าต้องฝึกซ้อมตลอด 
ห้ามขี้เกียจ (หัวเราะ)  
อะไรที่โมบายรู้สึกว่า หนัก
ที่สุดหรือต้องปรับตัวเยอะ
ที่สุด
 น่าจะเป็นการวางตัวค่ะ 
เพราะว่าเราจะท�าตัวเป็นเด็ก
ธรรมดาไม่ได้แล้ว ต้องออกสื่อ 
เราก็ต้องมีภาพพจน์ที่ดี
เป็น BNK48 มาเกือบปีแล้ว 
พ่อแม่ว่าอย่างไรบ้าง 
 ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเรียนเท่า
ไหร่ ลูกชอบอะไรลูกก็ท�าไป 
(หัวเราะ) ท�าให้ดีที่สุด
ซึ่งเราก็ท�าได้ดีจนเป็นทั้ง
เซ็นเตอร์และเซ็นบัตสึใน
ซิงเกิลใหม่ รู้สึกอย่างไรบ้าง 
ตอนเขาประกาศ
 รู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าไม่
เคยเป็นเซ็นบัตสึมาก่อน อยู่ดีๆ 
กระโดดมา ก็รู้สึกดีใจมากๆ 
แล้วก็ขอบคุณทุกๆ คนที่คัด
เลือกมา เขาคงจะเห็นอะไรใน
ตัวเราสักอย่าง เราก็ท�าหน้าที่
ให้ดีที่สุด 

รู้ไปท�าแมว   
1.  ชอบร้องเพลงตั้งแต่ประถม ถงึ
ทุกวันนี้ใครพูดอะไนเกี่ยวกับเพลง 
โมบายก็มักจะร้องออกมาเลย จึงได้
ฉายาว่าตู้เพลงนั่นแหละ

2.  เพลงแรกที่โมบายหัดร้องคือ 
‘ท้องนาอินคอนเสิร์ต’ ต้นฉบับคือ 
แพนเค้ก-เขมนิจ ร้องประกอบละคร 
รักข้ามภพ 
3.  ชอบฟังเพลงญี่ปุ่น เช่น เพลง
ของ OHARA SAKURAKO  และ
ชอบพากย์การ์ตูนดิสนีย์ ชอบตัว
ละครแอเรียล 

ปัญ – ปัญสิกรณ์ 
ติยะกร :
“ทุกก�าลังใจที่เขาส่งมา 
มันดีค่ะ”
 ปัญคือสมาชิก BNK48 ที่
มีบุคลิกฉะฉาน ชัดเจน ทั้งการ
พูด และการแสดงบนเวที ได้รับ
ฉายาว่า ปัญคนแมน ปัญคนเท่ 

ปัญชอบร้อง - เต้น ตั้งแต่
เมื่อไหร่คะ 
 แต่ก่อนแม่ให้เรียนอยู่แล้ว 
แล้วก็เรียนบ้าง ไม่เรียนบ้าง 
เพราะว่าไม่ได้ชอบอะไรมาก 
แต่ก็สนุกดี ชอบร้องเพลงเฉยๆ 
ไม่ได้คิดว่าเอาความชอบของ
เรามาเป็นอาชีพค่ะ แต่ว่าพอ
เรียนไปสักพักหนึ่งก็เริ่มชอบ
มากขึ้น แล้วก็เริ่มอะไรหลายๆ 
อย่าง ก็เลยเริ่มคิดว่าอยากจะ
มาท�างานด้านนี้จริงจัง  
เรื่องการเต้นล่ะ ชอบหรือ
เรียนสไตล์ไหนมาคะ 
 เคยเต้นมาก่อน มีคัฟเวอร์
บ้าง คือชอบเต้น ตั้งแต่เด็กๆ 
เลย เรียนบัลเล่ต์ (หัวเราะ)  
ตั้งแต่อนุบาล แต่อยากเลิกตั้ง
นานแล้ว อยากไปเต้นแนวอื่น 
เพราะว่าช่วงที่หนูเรียนเต้นบัล
เล่ต์ พี่ชายก็เรียนเต้นที่เป็น
ผู้ชาย หนูเห็นแล้วหนูชอบแบบ
นั้น มากกว่า ก็เลยอยากเลิก
เรียน แล้วพอเขาบอกว่า อีกนิด
หนึ่งก็จะจบแล้วนะ หนูก็เลย
เรียนๆ ไป สักพักหนึ่ง  แล้วก็
ค่อยมาเปลี่ยนแนวจริงจัง
มีพื้นฐานทั้งเต้นและร้องอยู่
แล้ว แต่พอเข้ามาเป็น
เมมเบอร์  BNK48 ปุ๊บ ต้อง
ปรับอะไรอย่างไรไหม:   
 ส�าหรับหนูก็ปรับมากคือ
ด้านเต้น เพราะว่าหนูเต้นแบบ
เท่ๆ มาแต่ว่าพอเข้าวง ท่าส่วน
ใหญ่จะเป็นท่าผู้หญิงๆ หน่อย
สาเหตุที่มาออดิชั่นเข้า 
BNK48

 คือส่วนตัวเรียนเต้นเรียน
ร้องไปเรื่อยๆ เลยเริ่มชอบการ
ท�างานด้านนี้ แล้วพอเห็นมีกา
รออดิชั่น ก็มาลองดู แต่ก็ไม่คิด
ว่าจะตดิ ตอนนัน้รู้แค่ว่า BNK48 
เป็นวงน้องสาว AKB48 แต่ก็
ไม่ได้รู้ลึก ก่อนออดิชั่นหนูก็เลย
ไปลองเสิร์ชดู แล้วก็ไม่เห็นมี
ใครเหมือนเราสักคนเลย 
(หัวเราะ) คิดว่าน่าจะไม่ได้มั้ง   
แต่ออดิชั่น แล้วผ่านเข้ามา หนู
ก็เลยคิดว่า สงสัยเพราะว่าหนู
ไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนอื่น
พอเข้ามาแล้ว เจอเพื่อนๆ 
คนอื่นรู้สึกอย่างไรบ้าง 
  ตอนออดิชั่นจะแบ่งเป็น
ช่วงๆ วัย คือ อายุใกล้กันก็จะ
ไปพร้อมกัน หนูรู้จักกับเจนนิส 
(เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ) ก่อนเข้า
วงอยู่แล้ว ก็เลยอยู่แค่กับเจน
นิส (หัวเราะ) แต่ว่าถ้ามาคุยกับ
หนู หนูคุยด้วยได้ พอเข้าวงปุ๊บ 
หนูก็ปรับตัว คือเราต้องเข้าหา
เขาบ้าง ตอนนี้หนูก็จะพูด 
มากๆ เพราะว่า จะคุยกับทุก
คนไปทั่วเลย แต่ก่อน จะเป็น
คนไม่คุย ถ้าไม่เคยรู้จัก
เพื่อนในวงก็ค่อยๆ คุย 
ค่อยๆ สนิทกัน แต่อีกหนึ่ง
กลุ่มคนที่ส�าคัญมาก ส�าหรับ 
BNK48 ก็คือแฟนคลับ จาก
ปกติที่เราไม่ค่อยคุยกับคน
แปลกหน้า พอมีแฟนคลับ 
เป็นอย่างไรบ้าง 
 แฮปปี้นะคะ ไม่คิดว่าชีวิต
เราจะมีแบบนี้ เราก็เคยเป็นคน
ที่ชอบศิลปินมาก่อน แล้วพอ
เราได้มาอยู่ในจุดที่มีคนชอบ
เรา มีคนให้ก�าลังใจเรา คอย
เชียร์ คอยสนับสนุน คอยมองดู
ว่าเราจะเป็นไง ก็รู้สึกว่าต้อง
ท�าให้ดี แล้วไม่ท�าให้เขาผิดหวัง 
ทุกก�าลังใจที่เขาส่งมา มันดีค่ะ
เป้าหมายของปัญใน 
BNK48 ทุกวันนี้เป็นอย่างไร 
 หนูไม่ได้อยากเป็นเซ็นเตอร์
หรือต�าแหน่งอะไร ถ้าได้ก็ดี แต่
เป้าหมายของหนูคือ เป็นส่วน
หนึ่งที่ท�าให้ BNK48 เป็นที่
ยอมรับทั้งที่ไทย ทั้งที่ญี่ปุ่น ทั่ว
โลก ไม่ใช่แค่มีความพยายาม
อย่างเดียวนะ แต่ว่าอย่างน้อยก็ 
ให้คนเขาเห็นว่า BNK48 ก็มี
ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ 

เป้าหมายเรือ่งอืน่ๆ ในชวีติล่ะ  
 หนูอยากเป็นทุกนักเลย 
อย่างเช่น นักร้อง นักแสดง นัก
นู่น นักนี่ นักนั่น อยากลองท�า
ทุกอย่างเพื่อ จะได้รู้ว่าอะไร
เหมาะกับเราจริงๆ ค่ะ

รู้ไปท�าแมว ปัญ 
1.  ปัญจะชอบฟังเพลงตามที่ได้ยิน
จากคนรอบข้าง ช่วงที่คุยกับเราเพิ่ง
กลับมาจากญี่ปุ่นกับครูเอ๊ะ (พงศ์จักร 
พิษฐานพร MUSIC DIRECTOR 
BNK48 และสมาชิกวงละอองฟอง ) 
จงึก�าลังชอบฟังเพลง ‘ลืมได้แล้ว’ 
ของละอองฟอง 
2.  สิ่งที่ปัญเตรียมตัวส�าหรับแคท 
เอ็กซ์โป ครั้งนี้คือ “เตรียมไปกรี๊ด
ศิลปินรุ่นพี่” 

เนย - กานต์ธีรา 
วัชรทัศนกุล
“อย่างแรกเลยเราต้อง
ชอบก่อน” 
 ข้อมูลแรกๆ ของเนยที่เรา
มีคือ ขี้อาย อยู่ชราไลน์ และ
ชอบกินช็อกโกแลตปลอม เราก็
เริ่มคุยกับเนย แบบนี้เลย 

ค�าถามจริงจังก่อนเลย อะไร
คือชราไลน์ที่เนยเป็นหัวหน้า
 (หัวเราะ) เนยน่ะ เพิ่งรู้ว่า
เนยเป็นหัวหน้าจริงๆ ชราไลน์นี่ 
ตั้งแต่เริ่มออดิชั่นเลยค่ะ จะมี 
ICE BREAKING ที่ละลาย
พฤติกรรม เขาให้จับกลุ่มเล่น
เกม พวกเราก็อยู่ด้วยกัน 
เหมือนตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้ว่า
ใครอายุเท่าไหร่ แต่เหมือนกับ
ว่า น่าจะรุ่นๆ เดียวกัน ก็เลย
จับกลุ่มอยู่ด้วยกัน ไปๆ มาๆ 
ก็เล่นด้วยกันตลอด สนิทกัน 
เวลาไปซ้อมก็ด้วยความที่อยู่
หอ พักอยู่ละแวกเดียวกัน ก็จะ
นั่งกินข้าวด้วยกัน จนเกิดมา
เป็นกลุ่มแล้วพวกเราอายุเรา
มากที่สุดใน BNK ด้วย ก็เลย
เรียกว่า ชราไลน์ 
ในชราไลน์มีใครบ้างคะ
 มีพี่แก้ว, พี่แจน, ตาหวาน, 
อร, เนย, น�้าหนึ่ง 
ดูไม่ออกเลย
 (หัวเราะ) จริงหรือเปล่า
แล้วชอ็กโกแลตปลอม คอือะไร 
 เขาบอกว่าหนูชอบกิน
ช็อกโกแลตปลอมค่ะ คือหนู

เป็นคนชอบกินช็อกโกแลตมาก 
แต่ว่าที่หนูกินจะเป็นพวกที่ท�า
จากน�้าตาลน่ะค่ะ หวานกว่า
ช็อกโกแลต แต่ไม่ใช่ช็อกโกแลต  
(หัวเราะ) 
โอเค พี่เข้าใจ พี่ก็ชอบกิน
ไส้กรอกปลอม
 ไส้กรอกปลอมที่แป้งเยอะ
ใช่ไหม หนูก็ชอบ (หัวเราะ) 
นอกจากเรื่องอายุและอาหาร
แล้ว เรื่องของเนยก่อนมาเป็น 
BNK48 ค่ะ 
 เรียนปกติเลยค่ะ แต่หนู
ชอบดูคลิปเต้น เลยมีความคิด
ว่าอยากไปเรียนเต้น แต่ว่าตอน
นั้นเป็นช่วง ม.สาม ก็เลือกมา
เรียนเป็นด้านวิชาการแทน เพื่อ
ที่จะสอบเข้าม.สี่ ก็เลยไม่ได้
เรียนเต้น 
ด้านวิชาการที่ว่าคือเรียนสาย
วิทย์ด้วย
 ใช่ค่ะ หนูไม่ชอบสายวิทย์
เลย แต่เขาบอกว่าสายวิทย์มัน
เลือกได้เยอะในมหาวิทยาลัย 
หนูก็เลยเลือกสายวิทย์ 
(หัวเราะ)
จากเด็กชอบดคูลปิเต้น เรยีน
สายวทิย์ พอเข้ามา BNK48 
แล้วส่งผลต่อชวีติอย่างไรบ้าง?
 อย่างแรกเลย ด้วยความที่
หนูไม่เคยมาตรงนี้ เรียนเสร็จ 
เลิกประมาณ สี่โมง ห้าโมง ก็
ต้องรีบมาซ้อม จากลาดพร้าว
ไปรัชดา โห ตอนนั้นเหนื่อย
มาก แล้วก็ต้องออกก�าลังกาย
หนักมาก ต้องเป็นระเบียบมาก
ขึ้นไปเรียนกลับมาเปลี่ยนชุด 
ไปซ้อม ออกก�าลังกาย กลับมา 
ต้องควบคุมน�้าหนัก เยอะมาก 
เคยน�้าตาไหลตอนออกก�าลัง
กาย คิดว่าที่ท�าอยู่นี่เลือกถูก
แล้วใช่ไหม ตอนน้ันรู้สกึท้อมาก   
ในเมื่อท้อมากแล้วอะไรที่
ท�าให้ไปต่อได้ 
 เนยคิดว่า อย่างแรกเลยเรา
ต้องชอบก่อน เนยชอบทางด้าน
นี้ค่ะ ถึงจะท้อหลายครั้ง แต่ก็
รู้สึกว่าเฮ้ย ก็มีช่วงที่มีความสุข 
ท�าให้เราจ�าได้ว่า นี่แหละ ท�า
แล้วเรามีความสุขแบบนี้นะ ก็
เลยท�าให้เรามีแรงต่อไปเรื่อยๆ 
ส่วนไหนยากที่สุด หรือรู้สึก
ว่าตัวเองต้องพัฒนามากที่สุด 
ในการมาเป็น BNK48

 ตอนนี้ที่ยากที่สุดของเนย
น่าจะเป็นเรื่องการร้องค่ะ 
เพราะว่าเหมือนถือว่าร้องได้ 
แต่ยังไม่แข็งแรง เนยก็ตั้งใจว่า
เนยอยากจะพัฒนาให้ เรา
สามารถร้องได้เหมือนนักร้อง
มืออาชีพ พัฒนาไปเรื่อยๆ แล้ว
ก็ด้านพวกสกิลวาไรตี้ เวลา
ออกรายการ เพราะว่าแต่ก่อน 
เนยเป็นคนที่อายมากเวลาอยู่
ต่อหน้าคนเยอะๆ นี่คือพัฒนา
ขึ้นมากแล้ว ที่กล้าพูดนี่ค่ะ
ตอนนี้มีแฟนคลับเยอะแล้ว 
เขาให้ก�าลังใจเราอย่างไรบ้าง  
 แรกๆ อย่างที่เนยบอก เนย
ไมค่อยกล้าคุย อย่างมีตู้ปลา 
หรือว่าเวลาไปออกรายการ 
แฟนคลับเขาก็จะคอยบอกว่า 
อยากให้เนยกล้าเล่นมากกว่านี้
นิดหนึ่ง เขาก็จะคอยให้ก�าลังใจ 
คอยแนะน�ามาตลอด แรกๆ ที่
ไป DIGITAL LIVE STUDIO 
เนยก็จะไม่ค่อยกล้าเล่น เขาก็
จะเขียนจดหมายมาบอกว่า 
อยากให้เล่น อยากให้มอง
กล้อง ให้กล้าเล่นกับเขาหน่อย 
เขาก็พร้อมจะสนับสนุนเรา
เสมอ ตอนนี้ก็ โอเค กล้าเล่น
มากขึ้นค่ะ 

รู้ไปท�าแมว เนย
แม้ท�างานหนัก แต่พอมีเวลาเนยยัง
ชอบเปิดยูทูปดูการ์ตูน เพื่อให้คลาย
เครียด ตอนนี้ชอบดูชินจัง และโคนัน 
ฉายาหนึ่งของเนยคือ กบ คุณอ๊บ 
และการส่งสัญญาณของโอตะว่าโอชิ
เนยคือ อ๊บอ๊บ! นั่นเอง  
เพลงนอกจาก AKB48, BNK48 
เนยชอบฟังเพลงเก่าๆ เช่น ‘ยอม
ตั้งแต่หน้าประตู’ ของ 001  

ตาหวาน - อิสราภา 
ธวัชภักดี  
“คราวนี้เป็นครั้ง
สุดท้ายที่ขอท�าตาม
ความฝันเรา”
 
 ตาหวานบ้านอยู่นครปฐม 
และเรียนที่จังหวัดนี้ตั้งแต่
อนุบาล 1 จนถึงปัจจุบัน คือ 
คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษา
เกาหลี มหาวิทยาลัยศิลปากร   
กระทั่งเข้า BNK48 ถึงต้องมา
ท�างานไกลบ้าน 
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ตาหวานไม่ชอบเดินทาง
ไกลๆ หรือเปล่า
 ก็ไม่เชิงนะ เดินทางได้ค่ะ 
แต่ถ้าเลือกได้ คือหนูเป็นคนไม่
ชอบนอนหอ เป็นคนติดบ้าน 
รู้สึกอยากอยู่บ้านมากกว่า แล้ว
คุณแม่ก็ไม่อยากให้ไปไกลหู
ไกลตามาก ก็เลยเลือกมหา-
วิทยาลัยนั้น เพราะว่ามีคณะที่
อยากเข้าอยู่พอดีค่ะ
ทกุวนันี ้เรยีนอกัษรศาสตร์
ด้วย เป็นสมาชกิ BNK48 
ด้วย ระหว่างการเรยีนภาษา
กับการเรยีนร้อง-เต้นในการ
ท�างาน อย่างไหนยากกว่ากนั
 หนูว่ายากกันคนละแบบ 
เรียนอักษรฯ พวกภาษาต้องใช้
ความจ�าเป็นหลัก แต่งานนี้ก็
ยากที่เราต้อง ใช้ความสามารถ
ของเรา ต้องพยายามที่จะ
พัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆ เราจะ
ต้องไม่หยุดอยู่กับที่ ต้อง
พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ จะยากตรงนั้นด้วย 
จากการเลอืกท�าสิง่ทีช่อบแถว
บ้าน มาสู่การสมคัรเข้า 
BNK48 ซึง่นบัเป็นการออก
เดนิทางครัง้ส�าคญั เพราะอะไร  
 เราก็อยากท�าตามความฝัน
เราครั้งหนึ่ง คือตอนนั้น พอเข้า
มหาวิทยาลัย หนูก็ไม่ค่อยไป
ไหน ไม่ค่อยไปประกวดร้อง
เพลง ไปท�าอะไรเหมือนแต่
ก่อน คิดว่าเราอาจจะเรียนไป
อย่างเดียวแล้วกัน แต่พอมี
โอกาสเข้ามา เราก็บอกตัวเอง
ว่า คราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ขอ
ท�าตามความฝันเรา ก็ต้องแบ่ง
เวลา แล้วก็เสียสละบางอย่าง 
เพื่อท�าตามความฝันของเรา
ท่ีบอกว่านีค่อืครัง้สุดท้ายแปล
ว่าตาหวานมีเป้าหมายหลัง
เรียนจบ อยู่แล้วหรือเปล่า  
 ใช่ค่ะ ก็คือมีเป้าหมายอยู่
แล้วว่าเรียนจบด้านภาษาก็อาจ
จะไปเรียนต่อที่ประเทศนั้น 
แล้วก็ท�างานอย่างอื่นเสริม 
พวกเรื่องร้องเพลง เต้น ถ้าว่าง 
ก็อาจมีบ้าง ท�าเป็นงานรอง
ไม่ใช่งานหลักในชีวิต ตอนนั้นที่
คิดไว้นะคะ 
นัน่คอืเร่ืองท่ีเคยคดิไว้ส�าหรบั
อนาคต ส่วนปัจจบุนักบั BNK48 
ตาหวาน เป็นอย่างไรบ้าง

 พอเข้ามาแล้ว อย่างแรกก็
ต้องปรับเรื่องเวลาเรียนกับการ
ซ้อมเหมือนต้องปรับตัวเอง
ก่อน ต้องเป็นคนที่ขยันมากขึ้น
กว่าเดิม 2 เท่า เพราะว่าเวลา
ที่คนอื่นเขาได้อ่านหนังสือ ได้
ท�าการบ้าน เราต้องมาซ้อม 
ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองไม่
ให้ขี้เกียจอ่านหนังสือ ไม่ให้ขี้
เกียจท�าการบ้าน เพราะว่าไม่
อย่างนั้น บางทีเวลาไม่มีแล้ว
พอไปถึง ต้องไปสอบ เราก็จะ
ไม่รู้เรื่อง พอเข้ามาอยู่กับน้องๆ 
ผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะๆ เราก็
ต้องค่อยๆ ปรับเข้าหากัน เรา
เป็นพี่ด้วย ก็พยายามให้ค�า
ปรึกษาน้อง 
ที่บ้านก็เป็นพี่อยู่แล้วด้วย
 ใช่ค่ะ มีน้องสาวหนึ่งคนค่ะ 
น้องบางทีก็เรียกเราเป็นแม่ 
(หัวเราะ) ให้ช่วยจัดการ ท�านู่น
ท�านี่ให้ 
กบัแฟนคลับล่ะ เพราะนีถื่อเป็น
คนกลุ่มใหม่ทีใ่กล้ชิดกับเรา 
 ใช่ค่ะ ตอนแรกก็รู้สึกตกใจ 
แปลกใจ ไม่เคยมีคนกรี๊ดเรา 
หรือบอกว่า “พี่คือแรงบันดาล
ใจของหนู” เราก็ โห สุดยอด
มาก เพราะเราเคยแต่มองว่า
คนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เรา  
พอเขามาบอกอย่างนี้กับเรา ก็
เหมือนเป็นสิ่งที่ท�าให้เราต้อง
พัฒนาตนเอง แล้วก็วางตัวให้ดี 
เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้
เขาได้ในอนาคต

รู้ไปท�าแมว ตาหวาน 
1.  ตอนมัธยม ตาหวานเรียนสาย
วิทย์-คณิต เคยคิดอยากท�างาน
วิศวะ แต่ชอบภาษาด้วย สุดท้าย
เลือกเรียนต่ออย่างหลัง
2.  ตาหวานคือหนึ่งในเซ็นบัตสึทั้ง
ซิงเกิลแรก ‘อยากจะได้พบเธอ’ และ
ซิงเกิลสอง ‘คุกกี้เสี่ยงทาย’
3.  KOISURU FORTUNE 
COOKIE คือ เพลงแรกๆ ที่ท�าให้
ตาหวานรู้จัก AKB48 

มิวสิค – แพรวา 
สุธรรมพงษ์  
“อยูต่�าแหน่งไหนไม่ส�าคญั 
แต่ว่าใจเราต้องสู้ต่อไป”
 เราเริ่มบทสนทนากับมิวสิค 
ด้วยค�าถามเกี่ยวกับชื่อ เพราะ
รู้สึกว่าเข้ากันดีกับความ

สามารถและสิ่งที่เธอท�า จึงได้
ทราบว่าชื่อนี้ เธอเลือกเอง  
 “จริงๆ สิคชื่อว่ามิวค่ะ ไม่
ได้ชื่อมิวสิคตั้งแต่แรก คุณแม่
เรียนฝรั่งเศสก็เลยชอบเสียง
ลูกแมวค่ะ ภาษาฝรั่งเศสเขา
จะเรียกว่า มิว แม่ก็เลยตั้งชื่อ
ว่ามิว”

แล้วกลายเป็น”มิวสิค”ได้
อย่างไร
 มีครั้งหนึ่ง ประมาณป.4 
ค่ะ เจอเพื่อนที่ชื่อเล่นมิว
เหมือนกัน ชื่อจริงแพรวา
เหมือนกัน เวลาครูเรียกเขาก็
เลยจะเรียกแพรวาสุ แล้วเพื่อน
ก็เรียกกันไปมาเป็น แพรวาสุขา 
(หัวเราะ) หนูฝังใจมาก ก็เลย
บอกว่า อย่างนั้นเรียกมิวสิคดี
กว่า เพราะว่าคนในบ้านชอบ
ฟังเพลงกัน ทุกคนก็เลยติด
เรียกมิวสิค มาตั้งแต่ตอนนั้น
เลยค่ะ
ตอนเด็ก มิวสิคชอบฟังเพลง
แนวไหนคะ 
 ตอนเด็กชอบพวกเพลงในดิ
สนี่ย์มากเลย เพราะว่าคุณแม่มี
แผ่นมาให้ดู แต่ว่าคุณพ่อเป็น
โอตะ โอตะคุ (หัวเราะ)
ชอบวงญี่ปุ่น?
 ใช่ค่ะ จริงๆ คือคนในบ้าน 
พี่เลี้ยงก็ฟังเพลงลูกทุ่ง คุณปู่
ฟังเพลงจีน คุณแม่ฟังเพลง
อังกฤษ คุณพ่อฟังเพลงญี่ปุ่น 
(หัวเราะ) แล้วน้าก็ฟังเพลง
เกาหลี ครบเลย ทั้งบ้าน 
ขาดเพลงไทย
 เพลงไทยหนูฟังเองค่ะ 
(หัวเราะ)
ก่อนเป็น BNK48 ท�าอะไร
บ้าง ?
 เป็นนักเรียนปกติ แล้วก็อยู่
วงคัฟเวอร์ค่ะ เพลงญี่ปุ่นนี่
แหละ เคยโคฟเพลงของรุ่นพี่ 
AKB48 ครั้งหนึ่ง 
มิวสิคมีพื้นฐานเรื่องเพลง
เรื่องเต้นอยู่แล้ว พอเข้า 
BNK48 ก็ไม่ต้องปรับตัว
เยอะหรือเปล่า 
 คือมีไว้เป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่
กลายเป็นว่าพัฒนาการของเรา
จะเห็นยากกว่าเพื่อน บางคน
เขาไม่ค่อยมีพื้นฐาน แล้วพอ
พัฒนาทีจะเห็นชัดว่าเขาพัฒนา 

แต่ของพวกหนูที่มีการพัฒนา
มาแล้วแต่แรก ก็แทบไม่เห็น
เลย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
ก็จะกดดัน?
 ค่ะ กดดัน 
แล้วเราสู้กับแรงกดดันนี้
อย่างไร 
 ในช่วงแรกได้เป็นเซ็นเตอร์
ของเพลง ‘AITAKATTA’ กับ 
‘OOGOE DIAMOND’ หนูก็
ท�าหน้าที่นั้น ให้เต็มที่ที่สุด 
เพราะว่าสิ่งที่หนูต้องการคือ 
หนูต้องการท�าให้วงโดยเฉพาะ
เลย อยากให้วงเราได้ดี แต่ว่า
พอมาซิงเกิ้ลนี้มีการเปลี่ยนตัว
เซ็นเตอร์ หนูก็แอบรู้สึกเศร้าใจ
เล็กน้อย  เหมือนตก
แต่ก็ยังได้เป็นสมาชิกแถว
หน้านะ
 ก็รู้สึกดีใจ คือ หนูรู้สึกดีใจ
ที่ได้ยืนอยู่ทุกต�าแหน่งอยู่แล้ว 
หนูพร้อมที่จะท�าให้วงนี้มันดี 
เพราะฉะนั้น อยู่ต�าแหน่งไหน
ไม่ส�าคัญ แต่ว่าใจเราต้องสู้ต่อ
ไป ถ้าเกิดตกมาเราก็ต้องขึ้นไป
ให้ได้ต่อ
นอกจากผลงานเพลงแล้ว
ก�าลังมีผลงานพากย์การ์ตูน
เรื่องแรกในชีวิตด้วย 
 จริงๆ เป็นเรื่องที่ยากมาก 
เพราะว่าสิคเป็นคนพูดใช้เสียง
ลมมาโดยตลอดค่ะ แต่การ
พากย์การ์ตูน ต้องท�าให้เสียง
เราตรงออกไป แล้วก็เข้มมาก
ขึ้น เพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้อง 
ฝึกใช้เสียงเต็ม ช่วงแรกๆ ก็มี
ขัดๆ อยู่บ้าง แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้น
แล้ว
พากย์เรื่องอะไร คาแร็คเตอร์
เป็นอย่างไรคะ
 พากย์เรื่อง เทพจิ๋วฝึกหัด 
แก๊งป่วนโคโคทามะค่ะ หนู
พากย์เป็นโคโคโระจัง เป็น
นางเอกของเรื่องนี้เลย  
แล้วเขาบอกเหตุผลที่เลือก
เราให้พากย์เป็นตัวเอกของ
เรื่องนี้ไหม 
 ตอนแรกหนูก็ถามเขา
เหมือนกันนะคะ เขาก็บอกว่า 
ชอบคาแร็กเตอร์หนูที่เป็นคนที่
ปล่อยมีม ไม่ค่อยเก็บอารมณ์
เท่าไหร่ 
ธรรมชาติๆ  
 ก็ธรรมชาติ 

เสียดายที่แคท เอ็กซ์โป 
มิวสิคไม่ได้มาแสดงกับ
เพื่อนๆ เพราะต้องไปญี่ปุ่น 
 ใช่ค่ะ ได้มีโอกาสไปร่วมส
เตจเดียวกันกับรุ่นพี่ AKB48 
เขาจะจัดสเตจ แล้ววงน้องจาก
ต่างประเทศเขาส่งตัวแทนไป
ร่วม หนูได้ไปกับจ๋าค่ะ เหมือน
เราต้องไปเต้นด้วยกันกับเขา
เลย บนเวทีเดียวกัน ต้องไปฝึก
ที่นั่นเหมือนกัน
สู้ๆ และโชคดีค่ะ
 ขอบคุณค่ะ 

รู้ไปท�าแมว – มิวสิค
1.  ติดตามผลงานพากย์ร้องเพลง
ประกอบการ์ตูนโคโคทามะของ
มิวสิคได้ที่  ช่อง 3 แฟมิลี่ ช่อง 13 
2.  การ์ตูนเรื่องนี้พากย์ภาษาไทย
ส่วนภาษาปิกาจู ที่เป็นที่มาของฉายะ 
“สิคาจู” มิวสิกยังเลียนเสียงได้คล่อง
อย่างที่โอตะคุ้นหู
3.  อีกหนึ่งความใฝ่ฝันของมิวสิคตั้ง
แต่เด็กๆ คือ การไปเรียนต่อที่
ประเทศญี่ปุ่น 

 
ไข่มุก-วรัทยา ดีสมเลิศ 
“เราก็ต้องท�าหน้าที่
ของเราให้เต็มที่”
 นอกจากฝีมือร้องและเต้น
ระดับเซ็นบัตสึสองซิงเกิลซ้อน 
ไข่มุกหรือคุณไข่ยังมีเสน่ห์
ปลายจวัก เข้าครัวตั้งแต่อายุ 
15 และเคยมาสาธิตเมนูน่า
รักๆ ร่วมกับเพื่อนๆ BNK48 
ให้แฟนๆ ได้ชิมในแคท ฟู้ดดวัิล 
ครั้งที่ผ่านมา และยิ่งคุยก็ยิ่งพบ
ว่าคุณไข่มีความสามารถ ความ
ฝัน ความขยันและความมุ่งมั่น
ไม่น้อยทีเดียว 

เมนูแรกในการเข้าครัวของ
คุณไข่ คืออะไรคะ
 เมนูแรกคือคัพเค้กเลยค่ะ 
เป็นวานิลลา แล้วก็ใส่เม็ด
ช็อกโกแลตเข้าไป
ท�าไมท�าคัพเค้กเป็นเมนูแรก
 เพราะว่าตอนแรกดูในยูทูป
ค่ะ เหน็ว่าน่าท�าด ีกเ็ลยลองท�าดู
ถงึตอนนี้ เชี่ยวชาญเมนูไหน
ที่สุด  
 คิดว่า บราวนี่มั้งคะ เพราะ
ว่าคนให้ท�าบ่อยมาก 
อยากท�าอาหารเป็นอาชพีไหม 

 อยากค่ะ อยากเปิดร้านเบ
เกอรี่เป็นของตัวเอง  อยากเปิด
ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยค่ะ 
เพราะว่า?
 ชอบ จริงๆ หนูก็มีไปเรียน
ตัดเย็บมาบ้าง ตอนนี้ก็ตัดชุด
ราตรีได้ 
ตัดชุดราตรีได้นี่ไม่ธรรมดานะ 
แล้วเรียนอย่างอื่นอีกไหมคะ  
 ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยา
-ลยัรามค�าแหง เป็นมหาวทิยาลยั
เปิด อ่านหนังสอืเองแล้วกไ็ปสอบ
เรียนคณะอะไรคะ
 บริหารธุรกิจค่ะ เพราะว่า
อยากเปิดร้าน (หัวเราะ) ตอน
แรกหนูอยู่มหาวิทยาลัยปิด 
เรียนคณะสถาปัตย์ งานหนัก
มาก ก็เลยปรับเปลี่ยนเรื่องการ
เรียนให้เข้ากับงานมากขึ้น ย้าย
มาเป็นมหาวิทยาลัยเปิด เพราะ
ว่าจะได้มีเวลามาทุ่มเทในการ
ท�างาน
แสดงว่าเราเห็นความส�าคัญ
ของการท�างานกับ BNK48 
มาก
 ใช่ หนูมีความคิดว่า ที่เรา
เรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าเรา
ต้องการจะหางานท�า แต่พอเรา
มีงานท�าแล้ว เรื่องเรียน ก็ต้อง
ให้ความส�าคัญเหมือนเดิม แต่
ว่าอาจจะน้อยกว่าการท�างาน
พอเป็นเมมเบอร์ แล้ว  มี
อะไรยากส�าหรับเราบ้าง ?
 ส�าหรับหนู เรื่องเต้นน่าจะ
เป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยค่ะ 
เหมือนหนูเป็นคนที่แรงน้อย ก็
มีปรึกษาเพื่อนๆ คุณครู เขาก็
บอกว่าให้ออกก�าลังกายบ่อย
ขึ้น เพราะแต่ก่อน หนูไม่ออก
ก�าลังกายเลย แล้วก็ไม่ชอบเล่น
กฬีา ไม่ชอบเรยีนวชิาพละ กเ็ลย
ต้อง ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นค่ะ
เพื่อนๆ ในวงมีความแตกต่าง
ทั้งอายุและนิสัย คุณไข่ต้อง
ปรับตัวอย่างไรไหม 
 ก็คุยกับทุกคน (มิวสิค คุณ
ไข่เป็นคนที่สนิทกับคนง่าย คุย
ได้ทุกคน เขาเป็นคนน่าอยู่ด้วย 
แต่ก็ต้องถามคุณไข่ ส่วนใหญ่
คุณไข่ก็จะอยู่กับชราไลน์
 แล้วก็มียูนิตของเขา)
ยูนิตอะไรคะ 
   ยูนิตฮาราจุกู๋ (หัวเราะ) 

ท�าไมเป็นฮาราจุกู๋
 เพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือ 
พวกเราสามคนค่ะ มีหนู มี
โมบาย แล้วก็ปูเป้ ชอบอะไรที่
ฟรุ้งฟริ้งกรุ๊งกริ้ง คือชอบแต่ง
ตัวสไตล์ เยอะๆ ใสๆ สีชมพู 
พาสเทล โดยเฉพาะโมบาย จะ
จัดเต็มมาก 
 จริงๆ ยูนิตฮาราจุกุคือ
เหมือนตอนแรกก็คุยกันเล่นๆ 
ข�าๆ แต่ว่าพอได้ไปท�างานที่
ญี่ปุ่น แล้วผู้บริหารเขา พาไปที่
ฮาราจุกุจริงๆ หันไปทางไหนก็
รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะ คือ
เราจัดเต็มมาก แต่พอไปถึงที่
นั่น เขาจัดเต็มกว่าเรา 10 เท่า
นอกจากท�าอาหาร นอกจาก
แต่งตัว ร้องเพลง ไข่มุกชอบ
ท�าอะไรอีก
 ชอบวาดรูปด้วยค่ะ เหมือน
กับว่าตอนนั้นเรียนสถาปัตย์ที่
มหาวิทยาลัย มีวิชาบังคับว่า
ต้องเรียนวาดรูป ตอนแรกหนูก็
วาดไม่เป็น แต่ว่าก็ลองท�าดูไป
มั่วๆ เพื่อนคนอื่นเขาก็มีพื้น
ฐานกันมาอยู่แล้ว แต่หนูไม่มี
เลย แต่ก็ลองท�าไปมั่วๆ แล้ว
ก็ได้คะแนนดีเฉยเลยค่ะ ก็เลย
คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หนูถนัดอีก
อย่างหนึ่ง
ดูมีความสามารถด้านศิลปะ
หลายอย่างนะคะ งั้นเรากลับ
มาคุยเรื่องอาหารต่อ คุณไข่
ชอบกินอะไรมากที่สุด
 ชอบกินของหวานค่ะ โดย
เฉพาะไอศกรีม ชอบกินอะไร
เย็นๆ ตอนเด็กๆ กินไอศกรีม
วันละ 7 แท่ง ตอนนี้เหลือ 6 
(หัวเราะ)
จากที่เคยบอกว่าเรื่องเต้น
เป็นเรื่องยากส�าหรับเรา วันนี้
เป็นสมาชิกแถวหน้าในซิงเกิล
ใหม่แล้ว รู้สึกอย่างไรบ้าง
 ก็รู้สึกว่า ต้องท�าให้เต็มที่
กว่าเดิมอีกค่ะ เพราะว่าปกติ
เต้นอยู่แถวหลงั แล้วเราตวัเลก็ๆ 
แต่เราก็ต้องท�าหน้าที่ของเราให้
เต็มที่ ต้องเต้นให้เต็มที่ ไม่ว่า
จะอยู่ต�าแหน่งไหน ถึงแม้ว่าเรา
จะเป็นเลขที่สุดท้ายค่ะ  
ตอนนี้อยู่แถวหน้าแล้ว ฝาก
ซิงเกิลใหม่ ‘คุกกี้เสี่ยงทาย’ 
กับแฟนๆ หน่อย 
 ฝากให้คนติดตามเยอะๆ 

นะคะ เพราะว่าซิงเกิลนี้น่ารัก
มากๆ 

รู้ไปท�าแมว – ไข่มุก
1.  ส�าหรับฉายา “เพนกวิน” คุณไข่
บอกว่าตอนแรกเฉยๆ แต่ดูไปดูมา 
“เพนกวินก็น่ารักดีนี่นา” 
2.  อีกหนึ่งแนวเพลงที่ไข่มุกชอบคือ 
บอสซาโนว่า และมีไอดอลคือลุลา
3.  เนื่องจากข้อ 2 เราจึงได้ฟังคุณ
ไข่ร้องเพลง ‘ตุ๊กตาหน้ารถ’ ให้ฟัง
สดๆ ... เป็นตุ๊กตาหน้ารถท่ีน่ารกัมาก   

รู้ไปท�าแมว  เค้าแมว X BNK48 

1.  น้องๆ มาถึงไวกว่าเวลานัด แวะกิน
ขนมร้านใกล้ๆ และเดินแถวมาอย่างเป็น
ระเบียบ  #น่ารักมาก 
2.  แคปเฌอใส่เสื้อยืด CAT EXPO4 สี
ด�ามาด้วย ซึ่งเราก็แอบปลื้มอยู่ไม่ใช่น้อย 
#ปรบมือรัว
3.  ตาหวานไม่ค่อยสบาย แต่ก็ตั้งใจ
ท�างานเช่นเดียวกับเพื่อนๆ #น่ารัก 
#ปรบมือ
4.  นอกจากน้องๆ ทั้ง 7 ยังมีเจนนิษฐ์มา
เยี่ยมด้วย โดยมาพร้อมปัญ ซึ่งโอตะ
กระซิบว่า.. แอร๊ย #ต่อเรือ 
5.  สาเหตุที่ปกมี 7 คน เพราะว่าเค้าแมว
เดินทางมาถึงเล่ม 7 และหนังสือแจก
เดือน 11 ... เอ๊ะ!
6.  ทั้ง 7 คือตัวแทนจากเซ็นบัตสึซิงเกิ้ล
ล่าสุด ‘คุกกี้เสี่ยงทาย’
7.  1 ใน 7 ไม่ได้มาแสดงร่วมกับเพื่อนๆ 
(ข่าวว่าอาจจะมารวม 16 คนนะ) ในCAT 
EXPO4น้องไปไหน ดูในบทสัมภาษณ์ 
8.  นี่คือการเซ็ตสตูดิโอถ่ายปกอย่าง
จริงจังครั้งแรกของเค้าแมวที่แคท เรดิโอ 
(เล่ม 5: บอย ตรัย–ยิปโซ–สอง ก็ถ่ายที่นี่
แต่หน้าออฟฟิศ และไม่ได้เซ็ตสตูดิโอ)
9.  ความจริงจังนั้นรวมถึงเป็นครั้งที่รวม
พลทีมงานช่วยถ่ายปกได้เยอะที่สุด 
#อบอุ่น
จากบางเล่มที่มีเพียง 2 คน คือช่างภาพ
กับบรรณาธิการ เล่มนี้ทีมแคท เรดิโอ มา
ทั้งครีเอทีฟ โปรดักชั่น มาร์เกตติ้ง 
และมีแอคติ้งโค้ช กิตติมศักดิ์มาคอยแนะ
ท่าโพสให้น้องๆ อย่างจริงจัง (ย�้า) คือ 
จ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ พี่ใหญ่ที่ยังไม่เคย
ส่งต้นฉบับแม้แต่เล่มเดียว และแน่นอนนี่
คือครั้งแรกที่มาดูการถ่ายปก#พี่เขายุ่ง
10.  ปิดท้ายการถ่ายปก โดยพี่จ๋องลาก
เก้าอี้มารอถ่ายรูปที่ระลึกกับน้องๆ และ
ทีมงานได้ถ่ายรูปท่าจิ้มแก้มกับยูนิต 
PAPARA ที่ชอบสมความตั้งใจ #ฟิน
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RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 เราคุยกับจิมมี่-ธนวัฒน์ 
ทองบริสุทธิ์แท้ (ร้อง, กีตาร์) 
และ อั๋น-ชัชวิชญ์ วิชัยดิษฐ 
(กีตาร์) ในวันที่ทั้งคู่มาแนะน�า
ซิงเกิล ‘BHUTAN GIRL’ ที่
แคท เรดิโอ ส่วนแก้ว-วสวัตติ์  
อินทวัฒน์ (ร้อง,เบส) ถ่ายหนัง
อยู่ที่ญี่ปุ่น และ บลู-อิงควัชร์ 
หริณัย์กลุธาร ี(กลอง) มอเตอร์-
ไซค์ล้ม เอ็นฉีก 
 ซิงเกิลนี้นอกจากเป็นภาษา
อังกฤษหลังมีกลุ่มผู้ฟังรีเควสต์
เมื่อครั้งพวกเขาไปทัวร์ต่าง
จังหวัด ยังเป็นเรื่องราวที่เริ่ม
ต้นจากการหลงรักสาวต่างชาติ
ของสมาชิกในวง   
 “คนที่ขึ้นเพลงนี้คือบลู
ครับ เป็นเนื้อเรื่องเลยครับ 
เมโลดี้ด้วย แล้วเราก็มา
รวมหัวกันปั้นเนื้อร้อง ปั้น
ท�านองกันใหม่ โดยยึดของที่
บลูคิดมา ช่วยกันครับ” จิมมี่
 แม้เพลงนี้เนื้อร้องจะเจ็บ
ปวดด�าดิ่งในช่วงต้น แต่ก็มีแรง
ขับเคลื่อนทั้งจากเนื้อหาและ
ดนตรีให้ไปต่อ เช่นเดียวกับที่

พวกเขาเลือกท�าเพลงต่อด้วย
กัน และอยากให้ผู้ฟังนั้น “ฟัง
ให้สนกุ ไม่ต้องคดิมาก หรอื
คดิมากกไ็ด้ มปีระโยชน์ อร่อย”
 ส่วนที่มาของเพลงที่สนุก มี
ประโยชน์ อร่อย นั้น กลุ่มนัก
ดนตรีอารมณ์ดีที่เราคุ้นหูจาก 
‘สายสี่’ และคุ้นตากับการแต่ง
หญิงในการโชว์เพลง ‘มนุษย์
ป้า’ นัน้ค่อนข้างคดิมาก ไม่เพยีง
คิดถึงตนเองแต่คิดถึงผู้อื่นด้วย 
 “วงเรา จรงิๆ ทศันคตมิี
ความพงัก์อยู่ค่อนข้างเยอะ 
เพราะฉะนัน้เพลงทีเ่ราแต่งมา
จะค่อนข้างมคีวามคดิ เป็น
ของตวัเอง ในขณะเดยีวกนัก็
คดิว่าท�าไงกไ็ด้ไม่ให้ไป
ก้าวก่ายความคดิของคนอืน่ 
ในวงด้วย หรอืว่าของคนฟัง
ด้วย แบบเราคดิอย่างนี ้แต่
เรากต้็องไม่ว่าคนทีค่ดิไม่
เหมอืนเรา เนือ้เพลงเป็นอะไร
ทีย่ากมากๆ ส�าหรบัวงเรา 
เพราะเราคดิเยอะมากๆ“ อัน๋ 
 ส่วนดนตรนีัน้ หล่อเลยีบทูส์ 
เป็นอีกหนึ่งวง ที่เรียนดนตรีมา

โดยตรง (คณะดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล) และท�า
เพลงกันแบบแจม โดยไม่มี
กรอบด้านแนวดนตรีหรือวิชา
ความรู้มากดดัน
 “พวกเราแค่คดิว่า ท�าไง
ให้เพลงมสีสีนั ให้มอีะไรเกิด
ขึน้ตามทีเ่ราคดิ เรากค็ดิไป
ของเราแหละ ว่าอะไรทีเ่วร์ิก
เราไม่ได้คดิหรอกว่าต้อง
กดดนัเพราะเรยีนจบดนตรมีา 
ซึง่เพลงของพวกเรากไ็ม่ได้ซบั
ซ้อน ทกุคนกฟั็งได้ครบั” อั๋น  
 “ผมคิดเหมือนคนทั่วไป
เลย คือแค่อยากท�าอันนี้ 
อยากเล่นแบบนี้ เพลงง่ายก็มี 
เพลงยากก็มี อยากท�าอะไรก็
ท�าฮะ” จิมมี่ 
 เรารู้สึกว่าเพลงของหล่อ
เลียบูทส์ มีมุมมองสะท้อน
ความรู้สึก ความคิด ทั้งเรื่อง
ส่วนตัวและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมแต่ถ่ายทอดได้สนุก และ
มีพัฒนาการด้านรายละเอียด
ทั้งภาษาดนตรีและเนื้อหา 
ซิงเกิล ’BHUTAN GIRL’ ที่

เราได้พูดคุย และ ‘หาได้มี
ประโยชน์อันใดไม่’ ที่ได้ยินกัน
หลงัจากนัน้ เป็นอกีหนึง่ตวัอย่าง
ที่อร่อย (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 สมาชิกทั้งสี่เรียนดนตรี สอนบ้าง 
เล่นบ้าง จนเรียนจบแล้วบ้างและเห็น
ว่าทุกคนจ�าเป็นต้องท�างานเลี้ยงชีพ 
เวลาที่มีให้กันอาจน้อยลง  แต่ยัง
อยากท�าวงกันต่อ จึงตัดสินใจเช่า
บ้านอยู่ด้วยกันเสียเลย ดูบ้านนั้นได้
ในเอ็มวี ‘BHUTAN GIRL’และอย่า
ลืมไปอุดหนุนพวกเขาในบูท จุดเสีย
ตังค์ BY LORD LIAR BOOTS ใน 
CAT EXPO4

จากซ้ายไปขวา แก้ว, จิมมี่, บลู,อั๋น

“ฟังให้สนุก
  และอร่อย”

ARTIST:  LORD LIAR BOOTS
SINGLE:  BHUTAN GIRL

 ต่อหน้าเราคือ ดรีม-บดินทร์ 
บัวหลวงงาม (ร้องน�า/กีตาร์), 
พิ้งค์-อรจิรา โกลากุล (เบส),  
อ้น-รัฐพล ตรีรัตน์ (กีตาร์) และ 
ปอนด์-ชาติวุฒิ เจิมธเนศ 
(กลอง) สมาชิกชุดปัจจุบันของวง
ดนตรีแนวโพสต์กรันจ์ ในนาม 
HARMONIC DISTORTION 
ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2537 แต่
ระหว่างเดินทาง ต้องหยุดชะงัก
หลายครั้งด้วยบททดสอบต่างๆ 
จนยากจะตอบว่า ตอนนี้ วงก�าลัง
เริ่มต้นครั้งที่เท่าไหร่ แต่พวกเขา
รู้สึกว่ามีจุดมุ่งหมายชัดเจนและ
ใกล้ความจริงมากที่สุดเท่าที่เคย
 “เป้าหมายคือ อัลบั้มเสร็จ
สักที ก็คุยๆ กันในวงว่ามาถึง
จุดนี้แล้ว ความจริงเราต้องการ
อะไรจากดนตรีกัน เป็นเหมือน
สิ่งที่ไม่ได้ท�าในชีวิตประจ�าวัน 
ทุกคนมีหน้าที่การงาน เหมือน
ดนตรีเป็นอีกแฟนตาซี เป็นอีก

โลกหนึ่งที่จะได้ท�า ก็แฮปปี้ที่จะ
ท�ามันต่อๆ ไป” ดรีม นักร้องน�า 
ผู้เริ่มต้น และอยู่ทุกช่วงชีวิตของ
วงกล่าว 
 อัลบั้มที่พวกเขาตั้งชื่อรอไว้
ว่า ‘FORGOTTEN DREAM’ 
ก�าลังมาสเตอริ่งขณะที่เราคุยกัน
และเนื้อเพลงจาก ‘สูญ’ ซิงเกิ้ล
แรกก็เป็นบทเกริ่นน�าที่ชัดเจน 
 “เสาะหาตัวตน เดินสับสน
ท่ามกลางแสงไฟ
  เหนื่อยล้าเพียงใด ก็ยัง
หวังที่จะมุ่งไปสู่ความจริง”  
 หากย้อนประวัติวงระหว่าง
ทาง ดรีม, อ้น, พิ้งค์ คือเพื่อน
ร่วมโรงเรียนสาธิต จุฬาฯ สอง
คนแรก คือนักร้องน�า และมือ
เบสคนแรกของ HARMONIC 
DISTORTION จากนั้นพอเข้า
มหาวิทยาลัย อ้นก็ก้าวสู่สมาชิก
วงฟลัวร์ ด้านพิ้งค์คือมือเบสคน
ต่อมาจนปัจจุบัน ส่วนสมาชิกต�า
แหน่งอื่นๆ ก็ผลัดเปลี่ยนหมุน
เวียนด้วยเหตปัุจจยัต่างๆ ระหว่าง
นั้นดรีมก็แก้ปัญหาเรื่องการแบ่ง
เวลาท�างานประจ�ากับการท�า
เพลงโดยลงทุนท�าห้องอัดเสียง

เองก่อนจมไปกับน�้าท่วมใหญ่ 
ต่อมามีนายทุนค่ายเพลงมากู้
ความหวังแต่ก็โดนโกงแล้วหนีไม่
จ่ายเงนิค่าห้องอดั ต้องไปพยายาม
บันทึกเสียงกันที่หัองตัดวิดีโอ 
ร้านตัดผม บ้านเพื่อน เปลี่ยนคน
มิกซ์สามคนแล้วก็ยังไม่ได้ดังใจ 
จนถอดใจแล้วดรีมกลับไปท�างาน
ประจ�า ก่อนเสียงเดโมจะลั่นขึ้น
มาอีกครั้งในปี 2017 จากการ
ชาร์จไฟมือถือในรถ  ซึ่งกลาย
เป็นจุดสตาร์ตครั้งใหม่ของวง 
พร้อมสมาชิกดั้งเดิม คืออ้นกับ
บทบาทใหม่- มือกีตาร์ และ
ปอนด์- มือกลองซึ่งเป็นสมาชิก
คนล่าสุด
 ทั้งหมดได้หล่อหลอม
บทเพลงด้วยซาวด์ดนตรีที่ซ่อน
รายละเอียดไว้ในเสียงแตกพร่า
ของ DISTORTION สอดผสาน
เรื่องราว ประสบการณ์ ความ
รู้สึกในจิตใจ ที่สั่งสมมาเป็นเวลา
นาน อาจจะมีช่วงที่ห่างหายไป
บ้าง แต่ทุกวันนี้พวกเขาพร้อม
เดินทางต่อแล้ว ติดตามได้ทาง 
WWW.FACEBOOK.COM/
HARMONICDISTORTION/ 

และการแสดงสดรวมทั้งใน CAT 
EXPO ที่เมื่อเราถามว่าผู้ฟังควร
เตรียมตัวอย่างไร ก่อนมาชม 
HARMONIC DISTORTION  
พวกเขาตอบว่า 
ปอนด์:  ตอนแรก ฟังแล้วคง งง 
เพราะว่าถ้าดูจากเนื้อร้องก็ค่อน
ข้างเป็นค�าที่เขาบรรยายความ
รู้สึกออกมา ซึ่งอาจจะ ไม่ได้
เหมือน 1, 2, 3, 4 ตัวดนตรี ก็
จะบิวด์อารมณ์นั้นๆ ไปเรื่อยๆ 
ด้วยครับ ซึ่งผมว่าจริงๆ จะ
เตรียมตัว ก็ ...ไม่ต้องก็ได้ 
(หัวเราะ)
ดรีม:  เตรียมสติมาดีกว่า แล้ว
รู้สึกอย่างไรก็ปล่อยไป
พิงก์:  ไม่ต้องคิดมาก 
อ้น:  จะปวดหัวนิดหน่อยฮะ เจอ
อะไร กระแทกเข้า ก็ลองดู 
 อ้นทิ้งท้ายไว้แบบแซวตัวเอง
กับเพื่อนอีกนิดว่า “ซ้อมบ่อยก
ว่าฟลัวร์ครับ แล้วเพลงก็พร้อม
หมดแล้วแหละ ถึงหน้างานก็
คงตื่นเต้นกัน เพราะว่ามันเวที
ใหญ่ คนเยอะ” (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
อาชีพอื่นๆ ของสมาชิก
ปอนด์ - INTERIOR DESIGNER 
และเปิดร้านกาแฟผม ขนมเธอ ย่าน
ประชาชื่น ที่เราขอฝากเค้าแมวไป
แจกด้วย
พิ้งค์ - นักแปลอิสระ แปลเอกสาร 
แปลหนังสือ บรรณาธิการหนังสือ
แปล 
อ้น – งานออกแบบและรับเหมา
ก่อสร้าง รวมทั้งท�าเพลงกับฟลัวร์ที่
สัญญาไว้ว่าเดือน พ.ย.นี้จะมีเพลง
ใหม่ 
ดรีม – ไม่มี เพราะเพิ่งลาออกมาท�า
เพลงเต็มตัวอีกครั้ง 

“LONG, LOST, LIVE” 

ARTIST:  
HARMONIC DISTORTION 
SINGLE:  สูญ

จากซ้ายไปขวา ปอนด์, พิงค์, ดรีม, อ้น
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 SEAL PILLOW คือ วง
ดนตรีที่คุ้นชื่อคุ้นเสียงกันใน 
CAT RADIO และมิวสิก
เฟสติวัลต่างๆ รวมทั้ง CAT 
EXPO เพลง ‘รองเท้าผ้าใบ’ 
‘หนัก’ และอีกหลายเพลงใน
อัลบั้ม CAMEL TRAVELING 
ในปี 2557 ยังได้รับความนิยม
ทั้งยอดฟังและยอดชมมิวสิก
วิดีโอ  
 ครั้งนี้ เฉลิม (ร้องน�า) อา
รอน  (กีตาร์) ปกรณ์ (เบส) มั่ม
ซ่า (กีตาร์) และอารยา (กลอง) 
แวะมาคุยกับเราถึงอัลบั้ม  2 
ซึ่งก�าหนดคร่าวๆ ว่าจะวางใน 
CAT EXPO ปีหน้า (ฮะ?) แม้
จะมี ‘SENSEI’ เป็นซิงเกิ้ล
แรกแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้ 
 “ตอนนัน้เรามีเดโม่ออกมา 
6-7 เพลง แต่พอมาฟัง
ทัง้หมดแล้ว กโ็หวตกนัว่า 
‘SENSEI’ ดเูป็น แนวทางชุด
ใหม่อย่างชดัเจนท่ีสุด เรา
อยากให้ภาพรวมออกมาแบบ 
‘SENSEI’ เรารู้สกึว่าน่าจะ
เวร์ิกสดุ แล้วก ็เดโมทีเ่ราท�า
ออกมาก่อนหน้านัน้ เรากต้็อง
ปรบัให้ไปในทิศทางเดียวกนั 
คอื ง่ายๆ เหมือนก่อนหน้าที่
เราท�าเดโมกนัน่ะ เราต้องมาดู
ว่า สดุท้ายแล้วเราจะเลอืกทาง
ไหนในการท�าชดุ 2” เฉลิม
 “พอเริ่ม SENSEI ปุ๊บ ก็
เลยเหมือนไปปักหมุด ว่า
ประมาณนี้นะ” อารยา
 นอกจากปักหมุดแล้ว ตาม
ด้วยซิงเกิล้ที ่2 คือ FANCLUB 
แล้ว จากหลักไมล์ที่สมาชิก
แต่ละคนสั่งสมมา ส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เราจึง
ขอบันทึกไว้นิดหน่อย ดังนี้ 

ก�าลังท�าอัลบั้มที่ 2 จ้ะ FANCLUB  

ARTIST:  SEAL PILLOW 
PHOTO: PIMPAKAN

  ปกรณ์ ซื้อซินธ์ใหม่  
“อลับัม้ใหม่กอ็ยากให้มนัเป็น
แบบว่าดูเป็น พืน้ฐานกม็ ีกตีาร์ 
เบส กลอง ชัดๆ แล้วชอบซนิธ์
ทีม่นัจะมาน้อยๆ เหมอืนสมยั
ก่อน ทีม่ซีนิธ์ แบบน่ารกัๆ” 
และเป็นผู้ทาบทามสาวน่ารักใน 
MV ต่อไปด้วย 
 อารอนรู้สึกตัวเองแก่ขึ้น 
“พออัลบั้ม 2 ปุ๊บ เราเริ่มรู้ว่า
เรา ใส่อะไรที่พอเหมาะ 
พอควร เหมือนรู้ที่รู้ทางมาก
ขึ้น ก็เริ่มแก่แหละ จะเล่น
อะไรเยอะแยะ” ซึ่งเฉลิมเสริม
ว่า “แปลค�าพดูของอารอน
เสยีหน่อย ชดุหนึง่คดิเยอะ 
ชดุสองไม่คดิ อะไรเลย แต่
เดีย๋วนีอ้ารอนเป็นโปรดวิเซอร์
มากขึน้ อารอนจะหยบิกตีาร์
ขึน้มา บอกว่าอยากได้แบบนี้ 
แล้วส่งให้เพือ่น” อารยาเสริม 
“ให้มั่ม” ซึ่งอารอนอาจติดมา
จากการท�างานประจ�าเป็น
โปรดิวเซอร์ในบริษัทรายการ
ทีวีและการช่วยงาน SEEN 
SCENE SPACE ทีมผู้จัด
คอนเสิร์ตอินเตอร์ที่ก่อตั้งโดย
ปริณาม มิวสิค ต้นสังกัดของ 
SEAL PILLOW ด้วย

 มัม่มลีกู ผอมลง และมกีรฟู
มากขึ้น “หน้าทีห่ลกัของผม
ปกตจิะเป็นการตคีอร์ดกบัรทิึม่
อยู่แล้ว แล้วเพลงใหม่ทีเ่ริม่ท�า
รู้สกึว่าจะมกีรฟู สนกุมากขึน้  
แล้วอาจจะมบีางไลน์ทีเ่วลาอดั 
ผมคดิมานดิๆ หน่อยๆ กไ็ด้น�า
มาใช้ แทนทีโ่ซโล่จะเล่น ผมก็
เล่นให้ได้ (หวัเราะ)” เฉลิม
เสริมว่า “อัลบั้มที่แล้ว อารอน
จะ ลีด น�า มกรา (สมาชิก
เดิม) เป็น แอบๆ ลีด เหมือน
เป็นริทึ่ม แต่ว่าพอมาชุดนี้ผม
รู้สึกว่ามือกีตาร์สองคน ไม่
จ�าเป็นว่าใครต้องเป็นริทึ่ม 
เป็นลีด ใครคิดอะไรแล้ว
เหมาะตรงไหน ก็เล่นเลย” 
 อารยา ซื้ออุปกรณ์ เสริม   
“ซื้อ DRUM PAD มาใช้นะ
ครับ หลังจากเห็นมัดหมี่ 
GYM & SWIM เขามี ก็เลย
อยากมีบ้าง ไม่ใช่ (หัวเราะ) 
แล้วก็มี สแนร์ ใหม่ ที่เอามา
อัดสดแล้วซาวด์แจ่มเลย ก็จะ
ได้อัดสดเยอะกว่าอัลบั้มแรก”     
ฟังสมาชิกวงเล่าแล้ว นอกจาก
บทเพลงใหม่ๆ การแสดงสด
ของ SEAL PILLOW ก็น่าจะ
มีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ให้

ติดตามชมกัน “เราเป็นวงที่
เล่นแคท เอ็กซ์โปค่อนข้าง
บ่อย เล่นแต่ละครั้ง ไม่อยาก
ให้คนดูแล้วรู้สึกว่า เหมือน
เดิม ผมว่าแคท เอ็กซ์โปก็น่า
จะเป็น เฟสติวัลที่รวบรวม
กลุ่มวงดนตรีที่เป็นแบบวงอิน
ดี้ วงเมนสตรีม ไว้ชัดเจนที่สุด  
แล้วหลังๆ ก็เริ่มมี วงต่าง
ชาติ  ดีครับ และเป็นอะไรที่
เราคุ้นเคย อย่างผมไปงาน
แฟตตั้งแต่ ม. 3 ถึงตอนนี้ก็ 
16-17 ปีได้แล้ว  แคท เอ็กซ์
โป ก็เหมือนงานเลี้ยงรุ่น
มัธยม  ปีหนึ่งมาเจอกันทีหนึ่ง 
บางปีก็เจอวงที่ โห ไม่เจอตั้ง
นานแล้ว หรือบางปีก็เจอวง
ใหม่ๆ วงแปลกๆ หลังๆ เป็น
ประสบการณ์ที่เราได้เล่นเอง
ด้วย ก็เพิ่มความประทับใจ
มากขึ้น นอกจากเป็นคนดู
แล้วก็เป็นคนมาเล่นเองด้วย 
ได้สองฟีลลิ่ง” เฉลิม (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 ทั้งเพื่อนสมาชิกและแฟนเพลง
ล้วนมั่นใจว่าวงใหม่ๆ ที่เฉลิมและ
ศลิปินหลายคนอยากดใูน CAT EXPO 
หนนี้คือ BNK48 แน่นอน ทั้งยังแอบ
หวังให้น้องๆ แว้บมาดูการแสดงสด
ของวงตนเอง สักหน่อยด้วย

จากซ้ายไปขวา ปกรณ์, อารยา, มั่ม, อารอน, เฉลิม 

 10 ปีผ่านไป ไม่ไวเหมือน
โกหก
 เราตื่นเต้นมากเมื่อได้ยิน
ข่าวว่า SOUNDLANDING 
ก�าลังจะมีเพลงใหม่ และตกลง
จะมา CAT EXPO 
 แม้เคยเห็นพวกเขากลับมา
แสดงสดบ้างแล้วในช่วง 2-3 ปี 
(นับได้ 2 ครั้ง) แต่การมีเพลง
ใหม่ หลังจาก 1 ทศวรรษ นั้น
เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่เรา
แอบคิดว่าจะส่งผลต่ออะไรอีก
หลายอย่าง เราตั้งใจติดตาม
และฟังวันที่พวกเขามาพูดคุย
ในรายการจดหมายเด็กแมว
เมื่อเดือนตุลาคม และบันทึกย่อ
รายละเอียดบางส่วนไว้ในหน้าน้ี
 จากอลับัม้เตม็ SONIQUE 
AGENT ในปี 2007 ที่มีเพลง 
LANDING กลางใจแฟนอย่าง  
‘โบยบนิ’ ‘ได้ยนิการเปลีย่นแปลง’  
‘วันไร้สติ’ ’ภาพติดตา’ และ
เพลงในอัลบั้มพิเศษต่างๆ โดย
เฉพาะในสังกัด NO MORE 

SOUND
LANDING
THEORY OF 
A DECADE
ARTIST:  SOUNDLANDING 
ซิงเกิ้ล:  ทฤษฎี
PHOTO: FACEBOOK.COM/ 

 จากซ้ายไปขวา 
พี โย อาร์ม กิต

BELTS ที่ SOUNDLAND-
ING นับเป็นศิลปินกลุ่มสุดท้าย
ก่อนทีท่มีงานจะยตุบิทบาทด้าน
ค่ายเพลงไปท�าภารกิจอื่นๆ
 สมาชิก SOUNDLAND-
ING ก็เช่นกัน โย–ชโยดม ดษิฐ์-
อุดม (กีตาร์/ ร้องน�า) คอื ผู้ช่วย
ผู้ก�ากับที่โปรดักชั่นเฮาส์, อาร์ม
-วรัญชัย รุ่งแสง (กีตาร์) และ
กิต กิติคุณ วรสรธร (กลอง) 
คือ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย 
พิเศษบ้าง ประจ�าบ้าง และพี 
-ภัทรพี เอกสุภาพันธ์ (เบส) 
ครีเอทีฟและอาร์ตไดเรกเตอร์ 
ทั้งหมดล้วนเติบโตในสายงาน
และห่างหายจากวงการดนตรี
 อย่างไรก็ดี การเล่นที่ร้าน 
PLAY YARD ย่านลาดพร้าว
เมื่อ 3 ปีก่อน ปลุกความรู้สึก
ให้พวกเขาอยากท�าเพลงอีก
ครั้ง มีการนัดซ้อม ท�าเพลงแต่
ก็รู้สึก “ค้างๆ คาๆ ไม่เสร็จ” 
กระทั่งปี 2559 ที่ได้ไปแสดง
ในงานเห็ดสด 4 ก็เหมือนมี

ภาคต่อ “ด้วยความท่ีเราหาย
ไปนาน ผมรู้จักแค่คนในแวด
วงเดมิๆ ก็ตามล่าหาเบอร์
น้องท่ีเคยเป็นซาวด์เอน็จิเนยีร์
ให้วงเม่ือก่อน เหมือนรวม
ญาต ิแล้วพอเล่นเสรจ็ปุ๊บ มา
ยนืดนู้องๆ MORNING 
SURFERS เล่น แล้วก็แปลก 
ดน่ีะ คอืก่อนหน้านัน้ แทบไม่
เหลอืความรู้สกึการเป็นนกั
ดนตรอียู่ในตวัเองแล้วน่ะฮะ... 
เอาเว้ย ความรู้สกึเดมิกลบัมา
แล้ว ต้องท�า  จากคอนเสร์ิตท่ี
เขาจัดกุมภาฯ ปีท่ีแล้ว ก็ไฟ
ลกุกันอย่างรนุแรง แล้วมอด
เลยฮะ ทุกคนก็ยุ่ง กลบัไปท�า
นู่นนีน่ัน่ของตวัเอง”   
 งานนัน้ เกรยีงไกร วงศ์วานิช 
หรอื หนึง่ SLEEPER1/FRIDAY 
โปรดิวเซอร์ของพวกเขาและ
พี่ใหญ่ แห่งบ้าน NO MORE 
BELTS ไปดูด้วย และทั้งคู่ก็
มาเจอกันใน CAT EXPO 3D 
เมื่อ ก.พ. 60 ทักทายกันเรื่อง 

SOUDLANDING ครบ 10 ปี 
พร้อมประโยคที่หนึ่งบอกว่า 
“ถ้าท�าเพลง พี่รอท�าอยู่นะ” 
ก่อนจะมาถึง “กลับไปถามวง
สิ ว่าจะท�าเพลงกันต่อไหม 
ถ้าพวกเราท�า พี่เอาด้วย” ใน
วันแต่งงานของปอย ตวัน 
ชวลิตธ�ารง หรือพอร์ตเทรต อีก
หนึ่งรุ่นพีบ้านโนมอร์เบลท์
 จากช่วงเวลายาวนาน การ
โคจรมาเจอกันเป็นพักๆ และ
เมื่อทุกอย่างลงตัว เราก็ได้ยิน 
‘ทฤษฎี’ ซิงเกิ้ลใหม่ในรอบ 10 
ปีของ SOUNDLANDING ที่
ครบครันทั้งลายเซ็นของแต่ละ
เครื่องดนตรี เสียงร้องและ
ซาวด์มวลรวมบรรยากาศที่
แฟนๆ ฟังปุ๊บก็จ�าได้และตอบ
รับกันอย่างคึกคักทั้งการ
ทักทาย แชร์ผ่านโซเชียล และ
อันดับ 1 ในชาร์ตแคท เรดิโอ 
ช่วงต้นเดือน พ.ย.  
 “ลองฟังดูแล้วกันนะครับ 
ก็อาจจะเป็นความรู้สึก 10 ปี
ที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีแล้วกลับ
มาท�าอีกรอบ ขอบคุณแฟน
เพลงทุกคนครับ ตามอ่านใน
เพจเฟสบุ๊กก็รู้สึกน�้าตาซึม
มากครับ ที่ทุกคนยังรออยู่ถึง 
10 ปี ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ
ครับ กับ เพลงทฤษฎี ซิงเกิ้ล
ใหม่ของพวกเรา”
 ซิงเกิ้ลนี้จะอยู่ในอีพี 
‘SOMEWHERE’ ที่มี 4 
เพลงใหม่ 6 แทร็ก วางขาย
ครั้งแรกใน CAT EXPO 4 
พร้อมเสื้อยืด รวมถึงแผ่นเสียง
อัลบั้ม SONIQUE  AGENT 
จ�านวนจ�ากัดที่แฟนต้องจัดมา
โดยไว เพราะไม่รู้ว่าจะได้เจอ
กันอีกเมื่อไหร่นะ (O,O) 
รู้ไปท�าแมว 
 จรงิๆ ทฤษฎไีม่ใช่เพลงแรกที่ 
SOUNDLANDING เริม่กลบัมาท�างานร่วม
กนัหนนี ้ แต่เป็นเพลงแรกทีเ่ลอืกปล่อยเป็น
ซงิเกิล้ และเป็นเพลงแรกที ่SOUND-
LANDING ม ีLYRICS VIDEO เพราะ
พวกเขาไม่เคยท�าเลยตัง้แต่ 10 ปีก่อน  
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RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

BABB
BED BED

แบบ เบด เบด

แบบ เบด เบด (BABB BED BED)
แนะน�าวงดนตรีงานดี มีไฟ แบบ เบด 
เบด จากรายการ Bedroom Studio 

โดย ดีเจ วราฤทธิ์ มังคลานนท์ 
(อ่านแล้วไปอัพเดทเพลงดีจาก

ห้องนอนกับพี่ฤทธิ์ต่อได้ที่ Cat Radio 
ทุกวันเสาร์ 21.00 – 22.00 น.)

BEST OF 
BEDROOM 
STUDIO 2017 
QR CODE นี้คือ PLAYLIST ของเพลงที่ส่งมาให้กับช่วง 
BEDROOM STUDIO ในปีนี้ ที่คัดมาแล้วว่าเยี่ยม แม้บางวงอาจ
จะไม่ดัง แต่ไม่อยากให้คุณพลาด ขอเชิญสแกนและฟัง

  ABANDONED HOUSE 
เป็นอีกหนึ่งวงจากบ้าน BIRD 
SOUND สังกัดที่ดูแลโดยเบิร์ด 
-อดศิกัดิ ์พวงอก (DESKTOP 
ERROR, สหายแห่งสายลม)  
ที่เราฟังเพลงแล้วตัดสินใจคุย
กับ บาส องอาจ สมบุญ (ร้องน�า 
/ กีตาร์ ) และ ไมค์-สิทธิกร 
อนิทร์เรือง (กลอง/ร้องประสาน) 
สองหนุ่มจากอยุธยาในทันที 
ทั้งคู่เพิ่งบันทึกเสียงเพลงแรก
ชื่อ ‘บ้านร้าง’ หลังจากเริ่มหดั
ท�าเพลงด้วยกนัประมาณ 1 ปี  
 บาส:  เราก็เล่นดนตรีกันไป
เรื่อยครับ จนวันหนึ่ง เริ่มได้
เห็นว่ามีการท�าเพลงเอง มีวง
ดนตรี แต่ตอนนั้นก็แค่คิด ปีที่
แล้วจะเป็นช่วงที่เริ่มท�า 
 ไมค์: จนเจอกับพี่โอ๊ค IN 
TO THE AIR ครับ รุ่นพี่ที่
อยุธยา เขาจะไปเล่นงาน 
KEEP ON THE GRASS 
แล้วกช็วนกนัว่าท�าเพลงด ิเดีย๋ว
พี่พาไปเล่นด้วย สักเพลงหนึ่ง 
 และการเล่นเพลงเดียวใน
ครั้งนั้น ได้ส่งผลอย่างมากต่อ
ชีวิตของนักดนตรีหน้าใหม่สอง
คนที่หลงรักบ้านร้าง 
 บาส:  ถือว่าเปลี่ยนตัวผม
ไปเลยน่ะ เหมือนเราได้เห็น เรา
ได้สัมผัสกับการเป็นนักดนตรี
บนเวที 
 ไมค์:  เล่นเพลงตัวเอง
  บาส:  เพลงแรกที่เขียน ก็
เป็นเพลงแรกที่ได้ไปเล่น เพลง
เดียว เพลงนั้น
 เพลงนั้นชื่อ ‘บ้านร้าง’ ซึ่ง
เราฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลง
โฟล์ก ดนตรีโปร่งๆ ผสานเสียง
ร้องที่ถ่ายทอดเนื้อหาและความ

บ้านร้างที่รัก 

ARTIST: 
ABANDONED HOUSE
SINGLE:  บ้านร้าง 
PHOTO: PPKRNN

 จากซ้ายไปขวา ไมค์ บาส

รู้สึกได้เข้มข้นกลมกล่อม
สะเทือนใจ นี่คือเนื้อร้องครึ่ง
หลังที่เรายกมาให้อ่านพอเห็น
ภาพ ค�าแนะน�าคือ “ต้องฟัง”
 
 บ้านทีร่กร้าง ก็ยงัอยู่ตรงทีเ่ดมิ
 แต่ตอนนี้ไม่มีเขาและเธอ 
อยู่รอบกาย
 แต่ยงัมเีสยีงของนกในตอนเช้า
 ช่วยลบเลือนความเหงา 
ภายใน
 หยาดฝนพรมร่วงโรยบน
ต้นไม้ ได้สร้างชีวิตใหม่
 ลมช่วยพัดพาเรื่องเลวร้าย 
ให้พ้นผ่านไป
 แม้ในตอนนีไ้ม่มีใคร ไม่เป็นไร
 เธอไม่ต้องห่วง
 สดุท้ายบ้านหลงันีย้งัคงเหลอื
 ร่องรอยเรื่องราว มากมาย
 และแม้บ้านหลังนี้ไม่มีใคร 
ไม่เป็นไร
 ฉันยังคงอยู่

 แรงบันดาลใจทั้งชื่อวงและ
ชื่อเพลงแรก มาจากความชอบ
มองบ้าน ขนาดบ้านร้าง ก็ยัง
มองเห็นมุมสวยงาม ส่วนเนื้อ
เพลงที่ร้อยเรียงได้ลื่นไหลตาม
อารมณ์นั้น บาสเล่าว่า 
“เหมือนอีกมุมหนึ่งของบ้าน
ร้าง แบบบ้านเหมือนใจเรา 
เหมือนใจที่รกร้าง ใจที่มัน
เหงา แต่ก็ยังมีนู่นนี่นั่น อย่าง
เช่น มันก็เคยมีความทรงจ�า 
มีความรัก อารมณ์เหมือน
เคยมีน่ะครับ” 
 จากการโชว์ในเฟสติวัลแรก
เมื่อเดือนมกราคม พวกเขาไม่
เพียงได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่
แห่งเบิร์ดซาวด์ที่ทั้งคู่ชื่นชอบ
ให้เข้ามาร่วมงานด้วย แต่ยังมี
ไฟเต็มที่จนแต่งเพลงเสร็จแล้ว 
4 เพลง ภายในระยะเวลา 7 
เดือน และตั้งใจว่าจะแต่งเพลง
และแสดงสดไปเรื่อยๆ ซึ่งเรา

คิดว่าเมื่อมีผู้ได้ยินได้เห็นฝีมือ
ของ  ABANDONED 
HOUSE มากขึ้น บ้านร้างหลัง
นี้น่าจะคึกคักและสั่งสมความ
ทรงจ�าที่ดีได้มากทีเดียว (O,O)

 บาสและไมค์ เป็นเพื่อนต่าง
โรงเรียน เจอกันที่ร้านนม ก่อนเล่น
ดนตรีด้วยกัน และได้รับการ
สนับสนุนจาก JUNK HOUSE 
CAFE & BAR อยุธยา อีกหนึ่ง
แหล่งชุมชนคนดนตรีที่หลายวงไป
เยือนแล้วติดใจ  
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BABB
GUEST 
GUEST

 โปเตโต้แวะมาเยือนแคท เรดิโอ ช่วงที่ก�าลัง
โปรโมทเพลง ‘ทุกด้านทุกมุม’ เค้าแมวเลยขอจับ
พวกเค้าเข้ามุมแล้วให้เพื่อนรุมเมาท์เรื่องลับๆ แบบ
ออกหน้าออกตา  
มุม (ลับ) ของโอม-ปิยวัฒน์ อนุกูล (มือเบส)  
กานต์:  บุคลิกของพี่โอม  ก็จัดเป็นคนที่เข้มๆ ดู
กระโชกโฮกฮาก แต่เขาเห็นอกเห็นใจเห็นใจคนอื่น
เสมอ อย่างทมีงานต้องเดนิทางไกล เขากจ็ะเป็นห่วง 
ปั๊บ:  พี่โอมเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของวงฮะ 
เหมือนเป็นเหรัญญิก เพราะฉะนั้นบางทีเวลาพี่โอม
ต้องจ่ายเงิน กับทีมงานน่ะครับ เขาจะมีความเคร่ง 
แล้วก็ดุมาก แบบไม่ให้ใช้จ่ายอะไรเยอะ แล้วน้องๆ 
ก็จะ...พี่โอม...เคี่ยว ครับ แต่หารู้ไม่ว่า จริงๆ แล้ว
เขาจะคอยคุยกับวงตลอดว่า เฮ้ยเราจะพาน้องๆ ไป
เที่ยวไหนดี แล้วสิ้นปีให้อะไรกันดี 
หั่ง:  สรุปทั้งหมดคือ เป็นคนชอบแสดงออกให้ตัว
เองเป็นคนดุ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนใจดี 
กานต์:  เลี้ยงแมว 7 ตัว 8 ตัว  

มุม (ลับ) ของกานต์ อ�า่สุพรรณ (มือกลอง)     
หั่ง:  น้องมือคีย์บอร์ด (เกียรติยศ มาลาทอง) ของ
วงเคยถามผมสมัยเข้ามาใหม่ๆ ว่า “เฮ้ยพี่ ผมไม่
เข้าใจน่ะ ฟังเพลงเมทัล นูเมทัล หนักมากน่ะ ตี
กลองสองเดื่อง สักเต็มตัว แต่ถ่ายรูปเซลฟี่ ท�า
ปากจู๋ ใช้เคสคิตตี้” ไลฟ์สไตล์โซเชียลแบบ ... 
สวัสดีครับ ตอนนี้เรามากินข้าว (ท�าท่าเซลฟี่แซว 
แล้วหัวเราะกันลั่นวง) 

มุม (ลับ) ของหั่ง-ทีฆทัศน์ 
ทวิอารยกุล (มือกีตาร์)  
ปั๊บ:  หั่งเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ
หลายคนเนอะ 
กานต์:  เมื่อก่อนเคยไปเล่น
คอนเสิร์ต เป็นแบ็กอัพให้พี่
ปาล์มมี ่เป็นมอืกตีาร์คู่กบัพีย่อด 
(ธนชัย ตันตระกูล) บอดี้สแลม 
โอม:  พีป่อ (อนุกานต์ จนัทร์อไุร) 
INSTINCT เล่นคีย์บอร์ด มีพี่
หั่ง กับ พี่ยอด เล่นกีตาร์ พี่ชัช 
(สุชัฒติ จั่นอี๊ด) ตีกลอง 
ปั๊บ:  แล้วพี่หั่งเคยออกอัลบั้ม
ด้วยครับ วง LAZY DAY ครับ 
เพลง ‘...ขอบตามันแดง’ (ร้อง
เพลง ‘โง่กว่าลา’) ก็ผ่านงาน
มาเยอะเหมือนกันเนอะ 
กานต์:  ใช่
ปั๊บ:  นี่เป็นเรื่องงานครับ ถ้า
เป็นเรื่องอุปนิสัยก็น่าจะเป็นใน
เรื่อง เห็นเหมือนใจดี แต่เวลา
ท�างาน...  
กานต์:  เคี่ยว
ปั๊ป:  ดุ เคี่ยวเหมือนกัน เวลา
ระเบิดออกมาก็จะเหมือนภูเขา
ไฟระเบิด
กานต์:  ฮิโรชิม่าเลยน่ะพี่ ตู้ม!

ปั๊บ:  แกเป็นคนขึ้นง่ายลงง่าย
มากครับ แล้วก็จะชอบขอโทษ 
เหมือนเวลาท�างาน ต้องมีถก
เถียงกัน แกก็แบบ “โทษทีนะ” 
...แล้วเรื่องหนึ่งคือ พี่หั่งเป็นคน
ไม่ค่อยกินน�า้ เรื่องนี้ไม่มีใครรู้
เลย ผมยืนฉี่อยู่ข้างๆ  ตกใจ
มาก เฮ้ย พี่ท�าไมสีฉี่พี่เป็น
อย่างนี้ล่ะ

(พกัให้พีห่ัง่ดืม่น�า้ และพีป๊ั่บไปฉี)่

มุม (ลับ) ของปั๊บ 
โอม:  พี่ปั๊บเครียดมากเลยครับ 
(กระซิบ) เป็นคนคิดเยอะ แล้ว
สิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้คือ ปั๊บไม่กิน
เหล้า เป็นคนแพ้แอลกอฮอล์ 
หั่ง:  เวลาไปเล่นที่ไหน อย่าส่ง
เหล้าให้ปั๊บนะครับ เพราะว่า
พวกผมจะต้องเป็นคนกินครับ
แล้วก็มีความเป็นผู้น�าสูง มี
ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วม
งานเยอะ คิดแทนคนอื่นเยอะ 
กานต์:  คิดแทนนี่ ก็คล้ายๆ 
ฟีล เฮ้ย... จะเป็นอย่างนู้นอย่าง
นี้หรือเปล่า เขาชอบเพ้อไป
คนเดียว

หั่ง:  บางทีผมว่าที่คนไม่ค่อย
เห็น น่าจะเป็นเรื่อง ปั๊บเป็นคน
ธัมมะธัมโมครับ ชอบนั่งสมาธิ   
โอม:  สังเกตจากเพลงใหม่ได้ 
‘...พิจารณา พิจารณา...’ (ร้อง
เพลง) คนอาจจะมอง เฮ้ย เป็น
ภาพลักษณ์ศิลปินดาราหรือ
เปล่า แต่ไม่ใช่ คือเขาเป็นอย่าง
นั้นจริงๆ ธัมมะธัมโมจริงๆ  
หั่ง:  ชอบเรื่องลึกลับด้วย
โอม:  ปั๊บเขาจะชอบเรื่องนอก
โลกน่ะ คือถ้ามีเครื่องบินไปดาว
อังคารได้ ผมว่า เขาไปแล้วน่ะ 
หั่ง:  ชอบเรื่องลึกลับ ถ้าเป็น
สมัยก่อน จะชอบอ่านหนังสือ
แบบต่วย’ตูน  ลี้ลับ นอกโลก 
ส่อง UFO ทั้งวันเลย
อยู่ดีๆ ก็ชอบเงยหน้าขึ้นฟ้า 
โอม:  นี่ๆ ปั๊บซื้อกล้อง ซื้อ
เลนส์มาเพื่อส่องพระจันทร์น่ะ  
เอ้า!
(O,O)

ทุกด้าน
ทุกมุม (ลับ)
กับ โปเตโต้
มุมเรื่อง: ตุ๊กติ๊ก
มุมภาพ: อุ๊บอิ๊บ 

ปั๊บ:  ถักโคเชต์
กานต์:  ครอสติช ถักผ้าพันคอ
ปั๊บ:  ผมว่า ตอนแรกแอ๊บเข้ม
หรือเปล่า แต่จริงๆ เขาเป็น
อย่างนั้น เขาชอบในเชิงศิลปะ 
พี่กานต์มีหลายมุม 
โอม:  อยู่บ้านเขาอาจจะแต่ง
หน้าก็ได้นะ
หั่ง:  กานต์เป็นคนจริงจังครับ 
แล้วก็ท้าไม่ได้ อยากให้ท�าอะไร 
ต้องดูถูกครับ 
ปั๊บ:  เหมือนเป็นคนยอมคน 
แบบ “ได้ครับ ได้ครับ” แต่ใน
ใจคงด่าเราเละ
หั่ง:  อย่างเรื่องที่บอกว่าเขา
เป็นคนดูถูกไม่ได้ก็คือ ก่อนหน้า
นี้ทุกคนรุมด่าว่า ไอ้อ้วน เขาก็
บอกว่า “เสื้อหด”
โอม:  นอกจากอ้วนแล้วยงัอ้างอกี  
หัง่:  เขากจ็ะแบบ “ได้ เด๋ียวด”ู 
ขอสามเดือน แล้วเขากไ็ปเล่นกฬีา 
ปั๊บ:  มีมุมไม่ยอมแพ้จริงๆ 
ครับ ผมว่าข้างในเขาค่อนข้าง
เข้มแข็งเลยแหละ แล้วมีปัญหา
ก็ปากหนัก เขาจะไม่ค่อย 
“พี่ ช่วยผมหน่อย” ต้องที่สุด
จริงๆ น่ะ คือเป็นคนแก้ปัญหา
ด้วยตัวเอง 

รู้ไปท�าแมว
1.  เพลง ‘ทุกด้านทุกมุม’ แต่งไว้
ตั้งแต่ 4 ปีก่อน โดยได้แรงบันดาลใจ
จากรายการกระจกหกด้าน  ซึ่งวงได้
ขออนุญาตและขอบคุณคุณสุชาวดี 
มณีวงศ์ ผู้บริหารและผู้ผลิตรายการ
แล้ว อีกทั้ง “กระจกหกด้าน” ยังเป็น
ค�าสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต 
ด้วย ความว่า  "คนเราทุกวันนี้ดีแต่
ส่องกระจกด้านหน้าแต่เพียงด้าน
เดียว ให้เอากระจกหกด้านมาส่อง
เสียบ้าง แล้วจะเห็นเอง” 
2.  อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ คือ 
ภาพยนตร์โฆษณาชุด UNSUNG 
HERO ที่เม้ง (ภัทรพล ทองสุขา)  
DESKTOP ERROR แสดงเป็น
พระเอกใน พ.ศ. 2557  
3.  เสื้อผ้าที่เป็นชุดหมี/จั๊มสูท ที่ทั้ง
วงใส่ ดูเป็นทีมเหมือนกัน แต่
แพทเทิร์นของแต่ละคนมีราย
ละเอียดต่างกัน รวมทั้งข้อความด้าน
หลัง ซึ่งเราชอบมากจึงขอลงรูปใหญ่  
4.  ส่วนค�าตอบที่เราถามปั๊บว่ากล้อง
ส่องดาวใหญ่ๆ ที่ใช้ดูฟ้า เห็นอะไร
แปลกๆ ไหม เขาตอบว่า “นิดหนึ่ง
ครับ เคยเห็น แต่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไร 
....บินโค้งขนาดนั้น ตอนแรกเราก็... 
เอ๊ย โดรนหรือเปล่า ก็ไม่น่าใช่น่ะ 
...อยากจะเชื่อแบบนั้น



26 27

PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

Text:  ดีเจกอล์ฟ แมวสด
Illus:  ppkrnn

-- ติวเข้ม 
   เน้นลีลา --

DIY
Do It 

Yourself 
ท�าได้ ท�าดิ

 ไหนๆ เราก็ชวนน้องๆ 
BNK48 เจ้าของซิงเกิล ‘คุกกี้
เสี่ยงทาย’ มาถ่ายรูปและ
สัมภาษณ์แล้ว ลองท�าคุกกี้
ต้อนรับน้องๆ สักหน่อย 

ส่วนผสม
ไข่ขาว 3 ฟอง
น�า้ตาลทราย 5 ช้อนโต๊ะ
เนยจืดละลาย 2 ช้อนโต๊ะ
น�า้เปล่า 2 ช้อนชา
กลิ่นวานิลลา 1/2 ช้อนชา
แป้งสาลี
อเนกประสงค์ 1/2 ถ้วยตวง
กระดาษเขียนข้อความกว้าง   
  1 ซม. ยาว 5 ซม.

วิธีท�า
1.  ผสมไข่ขาว น�้าตาล
ทราย เกลือ น�้าเปล่า กลิ่นวา
นิลลา ตีให้เข้ากัน
2.  ใส่เนยละลายลงไปตีให้เข้า
กัน แล้วตามด้วยแป้งสาลี
อเนกประสงค์ คนให้เข้ากันอย่า
ให้แป้งเป็นเม็ด
3.  ใช้ช้อนตวง 1 ช้อนชาตัก
ส่วนผสมเทลงบนกระดาษ
ไข เกลี่ยให้แผ่ออกเป็น
วงกลม ท�า 2-3 ชิ้นต่อ 1ครั้ง
4.  น�าเข้าเตาอบ 
อุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซียส นาน 5-6 นาที หรือ
จนขอบขนมมีสีน�้าตาล 
5.  น�าออกจากเตาอบแล้วรีบ
แซะออกจากกระดาษไข ก่อน
ใส่กระดาษข้อความ (ค�า
ท�านาย/ค�าอวยพรที่อยากมอบ
ให้)
6. จับทรงขนมโดยใช้แก้วปาก
บางช่วยขึ้นรูป แล้ววางพักจน
คุกกี้เย็น
7.  เสิร์ฟให้ผู้ชิมลองบิคุกกี้อ่าน
ค�าท�านาย ส่วนรสชาตินั้นไม่
เน้น เน้นสนุก (O,O)

คุกกี้
เสี่ยงทาย
สไตล์
กันเอง
โดย KOYY 

รู้ไปท�าแมว 
     นี่คือการลองท�าคุกกี้เสี่ยงทายครั้งแรกของพาทิซิเย่ก้อย หลังจากทีมงานพยายามหาซื้อแล้วไม่ส�าเร็จ แต่ก็ไม่ถอดใจ 
อยากได้คุกกี้มาถ่ายรูปกับน้องๆ ซึ่งทราบมาว่ายังไม่เคยชิม ทว่าท�าแล้วขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อย พาทิซิเย่ก้อยจึงไป
ขอความช่วยเหลือจากคุณป้าหน้าเตาขนมเบื้องจนได้ คุกกี้ (คล้ายๆ) เสี่ยงทาย ให้น้องๆ BNK48 ชิมกันอย่างสนุก

 อ่านก่อนโดนลบ ! 
เทคนิคดูแลเสียงร้องของ
นักร้องก่อนขึ้นเวที
 สวัสดีครับ ฉบับนี้ ขอโฟกัส
ที่ต�าแหน่งร้องน�านะฮะ เพราะ
ถือว่าเป็นเสียงของวง อาวุธ
ของเราคือเสียงร้อง ดังนั้นก่อน
ขึ้นเวที นักร้องควรปฏิบัติตัว
ดังนี้ครับ เพื่อการร้องที่ราบรื่น

-- เพลงแปลงร่าง--
เพลง ‘แกงฟัก’ 
ท�านองต้นฉบับจากเพลง ความรัก SUPERBAKER
แปลงเนื้อร้องโดย ดีเจกอล์ฟ แมวสด 
 
INTRO / G EM7 / AM7 F#DIM7 D#DIM7 / G /

     GMAJ7        EM7          AM7  D7 
เคยไหมบางที ดึกก็ยังตื่นนอน
      GMAJ7          EM7          AM7  D7
เพื่อนบ้านเราไง แกไม่ยอมพักผ่อน
   CMAJ7                    CM7
ท�าเสียงปึงปังเพราะเข้าครัว
        BM7           EM7
ติดเตาแก๊สที่ไฟสลัว
AM7       BM7     C             D7SUS4
คงเพราะตามใจตัว หิวต้องกิน
 
    GMAJ7         EM7               AM7  D7
แกถามกันเอง ดึกแล้วควรแดกไร
    GMAJ7     EM7            AM7  D7
ตะโกนดังๆ บอกให้โลกรู้ไป
    CMAJ7           CM7              BM7          E9  EM7
ตัวฉันก�าลังเข้านิทรา  ต้องผวาเพราะแกติดไฟ
     AM7      BM7    C             D7SUS4
ผักหมู และโรยซุปไก่ ใส่ในน�า้
 
                 BM7 EM7  AM7             D
นั่นแหละแกงฟัก   ที่เขานั้นท�าลงไป
            BM7    EM7            AM7                 D
กลิ่นช่างหวั่นไหว  เปลี่ยนโลกการนอนทั้งใบ
            BM7   EM7    DM7                  G7    CMAJ7 BM7
เกิดจากแกงฟัก  ขับเคลื่อนให้ตัวเรา นอนดีๆ ไม่ได้
      AM7                      D7SUS4           D7
และครั้งหนึ่งชีวิตนี้ ก็ขอให้มึงอิ่มพลี แล้วกูหิวตาย

G EM7 AM7    F#DIM7         D#DIM7     G
               เท่านี้              ก็ดี       มากมาย

 คอลัมน์ส่งเสริมความสนุก ปลุก
พลังใจด้วยการลงมือ...เล่นได้ เล่นดี 
ผ่าน – เพลงแปลงร่าง-- และ --ติว
เข้มเน้นลีลา-- โดยเหล่าดีเจนักเล่น
ดนตรีจากช่วงแมวสด (ทุกวันพุธ 
21.00 -24.00 น.) แห่ง CAT 
RADIO ฉบับนี้เป็นคิวของดีเจกอล์ฟ 
- ประภพ ชมถาวร หรือกอล์ฟ 
SUPERBAKER/ กอล์ฟ STAR-
FISH นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง 
ฝีมือดีมาก นั่นเอง  

1.  ไม่ทะเลาะกับใครถึงกับลง
ไม้ลงมือเลือดตกยางออกก่อน
ขึ้นเวที โดยเฉพาะบริเวณ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการร้อง
เพลง เช่น หลอดลม กล่อง
เสียง ปอด ปาก ฟัน เหงือก 
เพดาน ลิ้นไก่ เพราะจะท�าให้
ขึ้นร้องเพลงไม่ได้ ต้องร้อง
โอดโอยเพราะพิษบาดแผลแทน

2.  ไม่ก่ออาชญากรรมแล้วถูก
จับได้ก่อนขึ้นร้องเพลง เพราะ
ท่านจะไปอยู่ในคุกตะรางแทนที่
จะขึ้นเวที เพื่อนๆ และแฟน
เพลงรอท่านอยู่นะ

3.  ไม่ควรแข่งโต้วาทีหรือดีเบ
ตกับใครก่อนที่จะขึ้นไปร้อง
เพลง เพราะเสียงท่านจะ

โอเวอร์โหลดจากการใช้มากๆ 
ท�าให้ประสิทธิภาพในการร้อง
เพลงลดลง

4.  ไม่ควรอ่านบทความนี้และ
อินจริงจัง เพราะผมล้อเล่นครับ 
การดูแลเสียงร้องก่อนขึ้นร้อง
เวทีจริงๆ ก็แค่ ไม่ควรดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือกาแฟก่อนขึ้น
เวที ไม่ควรทานของมัน อาหาร
หนัก อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อน
เล่น  ดื่มน�้าในอุณหภูมิห้อง
ก่อนเล่นจะยิ่งดี เพราะเส้นเสียง 
จะไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป ที่
เหลือก็ปรับเอาตามสภาพเสียง
และร่างกายของท่านครับ
สวัสดีครับนักร้องทุกท่าน ขอ
ให้โชว์ของท่านประสบความ
ส�าเร็จ ไปก่อนครับ (O,O)
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น้อย พรู

•  ครั้งแรกของโชว์ “น้อย พรู” 
บนเวที CAT EXPO4 *ลุ้นฟัง
เพลงเก่าเพลงใหม่แบบ ‘น้อย’ 
•  เวทีหนึ่ง จักรวาล 20.50 น.
เสาร์ 25 พ.ย 
*พี่น้อยเคยเป็นแขกรับเชิญให้ 
THE PHOTO STICKER 
MACHINE บนเวทีแมวน�า้ ใน 
CAT EXPO ครั้งแรก โดยร้อง
เพลง ‘134340 (พลูโต)’ 
และ ‘ROMEO & JULIET’  
 

CAT EXPO 4
คนเล็ก เพลงโต

SCOOP

  egatS

Entrance
Exit

Ticket
Counter

  egatS

Cat Radio
Booth

Food Zone
Basement Floor

Stage BABB
BED BED

  egatS

Market Dark Site Stage
  egatS Book

Buffet Sound Go Round
First
Aid

First Aid Electric Shock
Simulator

Zone A

Zone B Zone D

Zone C

 ขณะที่หนังสือเล่มนี้อยู่ใน
มือคุณ CAT EXPO 4 คนเล็ก 
เพลงโต ได้เริ่มขึ้นแล้ว และเค้า
แมวเล่มก่อนหน้านี้ก็ได้เล่าถึงที่

มาและองค์ประกอบในงานไป
บ้างแล้ว ฉบับนี้เราว่าด้วยเรื่อง
ของคนเล็ก เพลงโต แบบที่
โหวตกันมาในกองบรรณาธิการ

ว่าห้ามพลาด พร้อมตารางโชว์ 
ผงังาน และตวัอย่างหน้าตาของ
ที่พลาดไม่ได้ในงาน *ย�า้ว่าเป็น
ส่วนหนึง่ และขอเน้นให้เดนิทัว่งาน 

THE TOYS

•  THE TOYS บนเวทีที่มี
ความจุผู้ชมเยอะที่สุดในงาน 
หลังจากเคยท�าให้เวทีแบบ เบด 
เบด เกือบแตกมาแล้วใน CAT 
EXPO 3D
•  เวทีหนึ่ง จักรวาล 17.00 น. 
อาทิตย์ 26 พ.ย
*อุดหนุนผลิตภัณฑ์ THE 
TOYS ที่บูท WHAT THE 
DUCK  ปิ๊กกีตาร์ BOX SET 
THE TOYS, เสื้อยืด 3 ลาย 

SALIVA 
BASTARDS 

•  โชว์แรกในรอบไม่รู้กี่ปีของ 
SALIVA BASTARDS 
เพราะหาดูยากมากตั้งแต่ออก
อัลบั้ม (2549) แฟนส่วนใหญ่
จึงรอมาเป็นสิบปี     
•  เวทสีอง พาราดอ็กซ์ 20.10 น. 
25 พ.ย. เตรียมพบสมาชิก
ดั้งเดิมที่แฟนถวิลหาพร้อม
เพื่อนซี้นามเท็ดดี้และอาจจะมี
คนอื่นๆ อีก  
*กรี๊ด

MY LIFE AS 
ALI THOMAS

•  ครั้งที่ 3 ใน CAT EXPO 
ของวงไทยที่ได้รับความสนใจ
ระดับนานาชาติ
(นอกจากคิวฮอตย่านเอเชีย
แล้วยังเป็นหนึ่งในไลน์อัพ
เฟสติวัลใหญ่ของอเมริกาอย่าง  
SXSW 2018)  
•  เวทสีอง พาราดอ็กซ์ 17.00 น. 
26 พ.ย. 
* อย่าพลาดแผ่นเสียงอัลบั้ม 
‘PAPER’ ที่บูท WARNER 
MUSIC 

เรื่องของคนเล็ก
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จระเข้บัว 

•  การกลับมาแสดงสดในรอบ 
2 ปี ของวงดนตรีสุดเท่จาก
ละแวกจระเข้บัว  
•  เวที สาม ภูมิรัตน 16.30 น. 
25 พ.ย. 
*ขายซิงเกิลใหม่ที่แรกใน CAT 
EXPO 4 

THE YERS

•  CAT EXPO มี 4 ครั้ง THE 
YERS ก็มา 4 ครั้ง  .... เพราะ
เราคู่กัน?
•  เวทีสาม ภูมิรัตน 20.20 น. 
25 พ.ย. 
*นอกจากโชว์บนเวทีซึ่งไม่
ธรรมดาแล้ว ปีนี้มีไม้กลอง 
เซ็ตปิ๊กกีตาร์ มาจ�าหน่ายด้วย   

BOMB AT TRACK

•  นีค่อืครัง้ที ่2 ใน CAT EXPO 
ของวงร็อกรุ่นใหม่ที่ไม่เป็น 
2 รองใคร เพิ่งรับรางวัลที่ 1 
จาก HONG KONG ASIA 
- PACIFIC YOUTH BAND 
SOUND COMPETITION 
2017 
•  เวที สาม ภูมิรัตน 23.00 น. 
เสาร์ 25 พ.ย.
* ปีนี้ท�าเพลงขายไม่ทัน แต่มี
เสื้อลายใหม่มานะเธอ

 อรอรีย์

•  โชว์แบบเต็มๆ ของพี่อรหลัง
อัลบั้มใหม่เสร็จสมการรอคอย   
•  เวที สาม ภูมิรัตน 22.50 น.
อาทิตย์ 26 พ.ย. 
* LIMITED CD EDITION 
อัลบั้มใหม่ UN JOUR  125 
แผ่น พร้อมเสื้อยืดลายใหม่ 2 
ลาย หมดแล้วอด!

 

สิริพรไฟกิ่ง 

•  โชว์ครั้งแรกใน CAT EXPO 
ของวงโพสต์ร็อกจากเชียงใหม่ 
ส่งตรงจากหมู่บ้านสิริพรโฮม 
(บ้านมือกีตาร์ที่วงใช้ซ้อมดนตรี
ช่วงแรก)
•  เวที สี่ ราชาร็อคเกอร์ 
22.40 น.  เสาร์ 25 พ.ย.

SUPERBAKER 

•  การกลับมาของ SUPER-
BAKER หลังปล่อยให้ 
STARFISH ยึดพื้นที่ไป 2 ปี
ซ้อน 
•  เวที สี่ ราชาร็อคเกอร์ 
23.20 น. เสาร์ 25 พ.ย.
*อัลบั้มเต็ม EASY LISTEN-
ING 9 เพลงรักที่ฟังง่าย วาง
ขายที่แรกในโลก

PHUM VIPHURIT
•  หนุ่มฝีมือดี มีเสน่ห์ที่แฟนทั้ง
ไทยและต่างประเทศ ADORE 
เพิ่งกลับจากเทศกาล 
LUCFEST ที่เมืองไถ่หนาน 
ประเทศไต้หวัน
•  เวที สี่ ราชาร็อคเกอร์ 
22.40 น.  อาทิตย์ 26 พ.ย.
*อัลบั้ม MANCHILD ผลิต
รอบสุดท้ายเฉพาะ CAT 
EXPO ที่บูท RATS RE-
CORDS
 

NEW KIDS IN THE 
BOXX
•  โชว์แรกของน้องใหม่ทั้ง 5 
จาก BOXX MUSIC ได้แก่ 
THE KAYEI, BHODE 
THANIT, YELLOW LIPS, 
BEAN NAPASON และ 
ฟ้อนเล็บเจ็บมาเยอะ
•  เวที สี่ ราชาร็อคเกอร์  
17.10 น. อาทิตย์ 26 พ.ย.
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THE WHITE 
HAIR CUT

•  ครั้งแรกของน้องๆ วัยมัธยม 
THE WHITE HAIR CUT ใน 
CAT EXPO #เชียร์สุดแขน
•  เวที แบบ เบด เบด  19.00 
น.เสาร์ 25 พ.ย.
•  ครั้งแรกของ ซีดี THE 
WHITE HAIR CUT EP 
(SINGLE COMPILATION)  
#อุดหนุนน้อง

KAWIN 
KORNTHONG 
AND TSAO

•  เวที แบบ เบด เบด  17.30 
น. อาทิตย์ที่ 26 พ.ย.
*ลองฟังและอุดหนุนได้ที่บูท 
QUAYSIDE LABEL
  
เวที DARKSITE

•  เวทีใหม่ที่มากับความมืดและ
คอนเซปต์ สวน (ที่เคย) สนุก
•  ครั้งแรกกับ LIVE VISUAL 
AUDIO PERFORMANCE 
โดยเหล่าศิลปินอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับทีม VISUAL LIGHT-
ING ในนาม DARKSITE 
(KOR.BOR.VOR X KEEP 
YOUR EYES ON)

•  ดูแลโดยทีม VISUAL 
LIGHTING เดียวกันที่
ออกแบบ ELECTRIC 
SHOCK SIMULATOR, 
SOUND GO ROUND ที่จะ
ชวนทุกคนสนุกกับเครื่องเล่นใน
สวนสนุกร้างที่กลับมามีชีวิต
ชีวาและมีแสงสีอีกครั้ง (ดูพิกัด
ในผังงานนะ )

อย่าลืมแวะ

โซนหนังสือท�ามือบุฟเฟต์การ
กุศล เลือกหน้าที่ชอบ เข้าเล่ม
เป็นหนังสือท�ามือของตนเอง 
แล้วหยอดตู้บริจาค หน้าละ 20 
บาท สมทบทุนมูลนิธิโรง
พยาบาลเด็ก ขอบคุณเหล่า
ศิลปิน ผู้ฟัง ทุกสาขาอาชีพที่ส่ง
ผลงานมาร่วมในโซนนี้ 
ขอบคุณส�านักพิมพ์มะลิที่ส่ง
แมวแม่เหล็กมาร่วมเป็นหนึ่งใน
ผลงานร่วมบริจาค ( 20 บาท 
เช่นกัน) ขอบคุณพี่โต้ สุหฤท 
สยามวาลา และ บริษัท ดี เอช 
เอ สยามวาลา ที่อนุเคราะห์
อุปกรณ์เข้าเล่ม  

ห้องล้างรัฐภูมิ 

ห้องล้างฟิล์ม ที่เปิดให้ผู้ชม
อาสาสมัครเป็นตากล้องฟิล์ม 
50 คน ถ่ายภาพใน CAT 
EXPO4 แล้วล้างรูปด้วย
ตนเองหรือช่วยๆ กันล้าง ให้ได้
รูปกลับบ้านฟรี (เฉพาะคนที่
สมัครและผ่านการคัดเลือก)

kor.bor.vor x 
keep your 
eyes on
CAT-A-LOCK
เพลงโต

ตัวอย่างหน้าตาของที่พลาดไม่
ได้จากบูทต่างๆ *ย�้าว่าเป็น
เพียงตัวอย่าง แต่ชอบอะไร ถือ
ไปเปิดถามตามบูทได้ เล็งของ
ชอบ กะพิกัดจากผัง แล้วรีบ
ตรงไปอุดหนุนตลาดเพลงไทย
ใหญ่โตที่สุดในโลกโดยไว
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ARTS ABOUT A BOY DRAGSICAL • ALTN8 • CHANGING ROOM BY GEIRULV • FARM STAGE BY ALL(ZONE) • FROM LITTLE THINGS BIG THINGS GROW 
BY PUNYISA SILPARASSAMEE •  LIVING STAGE BY ADAM POLLINA • MOLAM BUS BY JIM THOMPSON ART CENTER • RAINFOREST PAVILION • 
RHIZOME COLONY BY LEEROY NEW • SOLAR STAGE BY GREGG FLEISHMAN • TA CHANG BY TIGRE BAILANDO • THE QUARRY BY ADAM POLLINA • THE 
ZIGGURAT BY SINGHA • THEATRE OF FEASTS   FAMILY ACTIVITIES WITH ROONG AROON • BOWLING • BUGLIFE • MUDSLIDE • PADDLE BOARDING 
FOR KIDS WITH WE-SUP • STORYTELLING WITH HEADS AND TALES • THAILAND LITTLE FARMERS • WONDER WALL   FARM TO FEASTS  DEAN & 
DELUCA • FARMACY • HEALTHY FOOD TRUCKS • MORIMOTO BANGKOK • NERAMIT: THAI FOOD ZONE • PATOM • ROCKETFRUIT • STRAIGHT OUTTA 
THONGLOR: 80/20, LA MONITA , PEPPINA , SURFACE • THAILAND YOUNG FARMERS  MUSIC  ALL THIDSA • BE SVENDSEN • BOBBY PLEASURE • 
BOONHUGSA • CHRONIXX & ZINCFENCE REDEMPTION • CRAIG RICHARDS • CREW LOVE TAKEOVER • CURTISMITH • CYRK 
• EDUARDO CASTILLO • GAPI AND THE THAI DUB MAFIA • GUI BORATTO • HERNANDEZ BROTHERS • IZZY BIZU • JINN • JOHN WILL SAIL • 
KHRUANGBIN • KFC • KHUN NARIN'S ELECTRIC PHIN BAND • KINGKONG AND THE CHUM • MARMOSETS • MATT SASSARI • MIMI LOVE • NERVE 
• NICOLA CRUZ • RASMEE • RICHIE HAWTIN • ROOTS MANUVA • SARAYU • SIDE EFFECT • SINGTO NUMCHOK • SONGHOY BLUES • SOUKIE
& WINDISH • SPACE TELEXXX • STOIC • SVEN DOHSE • THE BRASH • UMAMI • VURRO • WILD BEASTS • WILD SIRENDA: COLOURS OF LOVE 
TAKEOVER • YAMIN • YEASAYER • ZIG ZACH   TALKS & WORKSHOPS   ANUKOOL SAIBEJRA • BEA JOHNSON • DIANNA COHEN  • DR SINGH 
INTRACHOTOO • HARMONIC CLAY • JOHN ROGERSON • MAKE YOUR OWN BEAUTY PRODUCTS WITH NO!W NO WASTE • MATT MONAHAN • NICK 
GOGERTY • RICHARD OLSEN • ROO ROGERS • VISUAL STORYTELLING WITH ASHIMA NARAIN ROGERS   WELLNESS & ADVENTURES    CACAO 
CEREMONY WITH WILD SIRENDA • CONSCIOUS COMMUNICATION WITH JOY KIMONO • FLOW YOUR QI WITH HARMONY HEALER • FREE RUNNING 
WITH TEAM FARANG • FUNCTIONAL FLOW YOGA WITH ED NAMCHAI • GONG BATH WITH MARTHA COLLARD • GUAVAFRUIT ZONE • HEALTH HACKS 
WITH OLGA VITA • HOLISTIC WELL-BEING & HANDS ON HEAD MASSAGE WITH MARILYN LOTUS • IV LYFE • KRIYA KUNDALINI • LIFE CYCLING • 
MEDITATION AND MANIFESTATION WITH RONELLE STOESSEL AND ERIN ORSINI • POSTURE AND POWER • SOUND HEALING WITH LUKE ELIJAH 
• TAI CHI WITH MASTER LIM • TALKS WITH WILLO O'BRIEN • YOGA FLOW WITH ROSEMARY VANDENBROUCKE • YOGA WITH LIV LO ... AND MORE TO COME

เดอะฟิลด ์แอท สยามคันทรีคลับ พัทยา
14 - 17 ธันวาคม 2017

วันเดอร์ฟรุ๊ต สร้างสรรค์ศิลปะ ดนตรี ความคิด จุดประกายความย่ังยืน 

ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ 
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 WONDERFRUIT (วันเดอร์-
ฟรตุ) คอื ไลฟ์สไตล์เฟสติวลัสัญชาติ
ไทยซึ่งเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ 
ทัง้ในหมู่ศลิปินและผู้ชม มีจดุเร่ิมต้น
จากการกระตุ้นให้คนตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่สนุกและ
หลากหลาย ก่อตั้งโดยคู่เพื่อนซี้
อย่าง พีท-ประณิธาน พรประภา 
และ มณฑล จิรา ซึ่งลงก�าลังความ
คิด ก�าลังกาย ก�าลังใจตั้งแต่ต้น จน
ปัจจุบันก�าลังจะถึง WONDER-
FRUIT ครั้งที่ 4 วันที่ 14-17 
ธันวาคมนี้ เรามีโอกาสคุยกับทั้งคู่
ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้านั้น และนี่
คือสิ่งที่เราบันทึกไว้

พีท-ประณิธาน พรประภา:  
WONDERFRUIT  
FOUNDER   

ภาพรวมของการเตรียมงาน
วันเดอร์ฟรุตครั้งนี้  
 ปีนี้เหมือนจัด 2 ครั้งใน 1 เลย
รู้สึกว่า TIMING ทุกอย่างเร็วขึ้น ปี
นี้เราก็เตรียมการมาเร็วขึ้นหน่อย
จากประสบการณ์ที่ท�ามานะฮะ ก็
เหมือนทีมงานเราชินมากขึ้นมั้ง 
(หัวเราะ) ท�างานด้วยกันหนักขึ้น 
แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้น แต่คอน
เทนต์เราก็เป็นคอนเทนต์ใหม่หมด
อยู่ดี ไม่มีอะไรที่เป็นคอนเทนต์เก่า
เลย เวทีเราท�าใหม่ทุกอย่าง
 คนที่เราชวนมา ถ้าเกิดเราเอา
คนที่คิดคล้ายๆ กัน มาสัมผัสกัน ก็
จะเกิดแรง ภาษาอังกฤษเราเรียก
ว่า CATALYZE เหมือนเกิดพลัง
จากตรงนั้นขึ้นมา ที่สามารถเอามา
ด�าเนินแล้วท�าให้ยั่งยืนต่อได้ แล้ว
อีกอย่างก็คือ คิดว่ามันส�าคัญ 

TALK WITH
WONDERFRUIT

PEOPLE

เพราะทุกคนก็จะได้เรียนรู้ในวิธีที่
สนุกๆ ด้วยกัน 

ความน่าสนใจในแต่ละส่วน
  FARM TO FEASTS ปีนี้จะ
มี FARMACY เป็นคอนเซปต์ที่
เราคิดขึ้นมา ร่วมกับ THAILAND 
YOUNG FARMER เกิดขึ้นมา
จากความรู้สึกว่าคนเราบางทีกลัว
ธรรมชาติมากกว่ากลัวสิ่งที่ถูกผลิต
มา อย่างหมอให้ยาคุณ ส่วนมาก
คนไม่ค่อยกลัวที่จะกินยา แต่ว่าถ้า
เกิดเราไปเอาอะไรมาจากป่า ก็
กลัว คือ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรไง เราก็
เลยคิดว่าอยากจะท�าฟาร์มขึ้นมา 
กระตุ้นความคิดพวกนี้ว่า ทุกอย่าง
มาจากธรรมชาติอยู่แล้ว ยาทุกอัน
ที่เรากิน 99% ก็มาจากธรรมชาติ
นะ ก็เลยจะท�าฟาร์มที่เล่าเรื่องตรง
นี้ว่า มียาจากธรรมชาติ ที่รักษาทุก
อย่าง แล้วตอนนี้คนอาจจะลืมไป
แล้ว เราก็อยากจะเอาเรื่องราวนี้
มาท�า มาโชว์มากขึ้น
  เรื่องอาหารก็เยอะ แต่ว่าจะ
พยายามหาอะไรใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม
ขึ้น พยายามหาอะไรจากจังหวัด
ชลบุรีมาเพิ่มขึ้นด้วย ก็อาจจะมี
อะไรที่แตกต่างมาบ้าง แล้วก็ 
HEALTH AND WELLNESS ปี
นี้ท�าใหญ่ขึ้นเยอะเลย มีส่วนหนึ่งที่ 
BASED ON SCIENCE อย่าง
เช่น เครื่องตรวจผม สแกนร่างกาย 
เป็นของใหม่ๆ แล้วก็มีของดั้งเดิม 
อย่างเช่นโยคะ ไทชิ 
 ARTS ปีนี้เราพยายามจะ
สร้าง INSTALLATION ที่ใหญ่ขึ้น 
อาจจะไม่มีเยอะเท่าปีที่แล้ว  แต่ว่า
แต่ละอันใหญ่ขึ้น INTERACTIVE 
ขึ้น เรื่องเพลงก็ใหม่หมด มีแต่ DJ 
บางคนอาจจะกลับมา: อ๋อ ดีๆ 
 เวท ีเราก็ตื่นเต้นกับดีไซน์ของ
เวทีมากนะ คือผมว่า WONDER-
FRUIT นี่สิ่งที่ดีคือ เรามองว่าอะไร
เหมาะกับตรงไหน ไม่ได้แปลว่าเรา
ถูกนะ บางทีเราอาจจะคิดผิดก็ได้ 
แต่อย่างน้อยเรามองอย่างนั้นไง ว่า
นักดนตรีคนนี้ ควรเล่นเวลาไหน  
VENUE ไหน เราจะมีเวทีบางอัน
ที่เล็กมาก เป็นเหมือนกระต๊อบน่ะ 
แต่เราเอานักดนตรีมาเล่นอยู่ในนั้น 

เพราะเราคิดว่าเขาเหมาะกับตรง
นั้น ในเวลานั้นไง เราก็พยายามจะ
สร้างตรงนี้มากขึ้น ในอนาคต ผม
คิดว่า WONDERFRUIT อาจจะ
ไม่มีเวทีใหญ่นะ แต่ว่า มันอาจจะ
กลายเป็นอย่างอื่นไง แล้วเรา
พยายามจะสร้าง ให้มันกลายเป็น 
EXPERIENCE 
 TALKS ผ่านมา 3 ปี ปีแรก 
ผมว่านับคนได้ (หัวเราะ)  ปีที่สอง 
เพิ่มขึ้นนิดหนึ่ง 20 กว่าคน ปีที่ 3 
นี้ เต็ม ปีนี้ผมว่าน่าจะเยอะที่สุด 
เพราะว่า ฟีดแบ็กดี แต่ครั้งนี้อยาก
จะให้มีคนไทยมากขึ้น เราเลยมีคน
ที่มาพูดเป็นคนไทยมากขึ้น แล้วก็
เวทีใหญ่ขึ้น มาง่ายขึ้น วิธีที่เรา
ออกแบบ TALKS ก็ไม่ใช่เหมือน
มานั่งฟังเทศน์น่ะ เหมือนมาคุยกัน
มากกว่า ก็เลยคิดว่า TOPIC ที่
เลือกก็น่าจะมีความหลากหลาย 
และน่าสนใจ 
 CAMP WONDER ส่วนของ
เด็กนี่ เราสังเกตว่าครอบครัวมา
เยอะ เด็กก็ชอบ เราพยายามจะ
สร้าง CAMP WONDER ปีนี้เรา
ร่วมกับโรงเรียนชื่อ รุ่งอรุณ สร้าง
คอนเทนต์ด้วยกัน เพราะคิดว่าเรา
มีความคล้ายกันในความคิดบาง
อย่าง โดยเฉพาะในการปกป้อง 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และท�าในวิธีที่
สร้างสรรค์ ทุกอย่างเป็นความสนุก
ส�าหรับเด็ก สังเกตสิ ตอนเด็กๆ 
เรียนอะไรสนุกหมด แต่ผู้ใหญ่เรา
ขาดตรงนั้นไปแล้ว สิ่งที่เราท�าอยู่ 
ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ชื่อ 
CAMP WONDER ข้างในจะมี
กิจกรรมส�าหรับเด็ก ปีนี้เยอะมาก
เลย มีควาย ให้ล้าง อาบน�า้ มี
ฟาร์ม YOUNG FARMER เราก็
ปลูกฝังสิ่งพวกนี้ให้เขา  

การเปิดโอกาสให้นักดนตรีหน้า
ใหม่ 
  INTERMISSION (โครงการ
รับสมัครนักดนตรีอิสระฝีมือดี คัด
เลือกเข้าเวิร์กชอปกับ HOWIE B 
โปรดิวเซอร์ที่มีผลงานระดับโลก
และแสดงในช่วงพักเวที) เราท�าขึ้น
มาเป็นปีที่ 3 แล้ว โปรเจกต์นี้ได้
เริ่มมาจากทางผมกับทาง HOWIE 

B นั่งคุยกันอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละ 
คุยไปคุยมา ก็กลายเป็นอยากท�า
โปรเจกต์ที่ให้โอกาสคน คิดว่า
ดนตรีเดี๋ยวนี้มีความหลากหลาย มี
เยอะด้วย แล้วมีหลายประเทศ เรา
จะท�าอย่างไรให้สามารถฟังหรือ
เสพดนตรีพวกนี้กัน HOWIE เอง
เขาก็ถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่อยากจะท�า
อะไรคืนให้คนอื่น WONDER-
FRUIT พื้นฐานเราก็เป็นอย่างนั้น
อยู่แล้วนะ โปรแกรมตั้งแต่ปีแรก 
เราตั้งใจว่า วงหนึ่งเล่น 45 นาที 
แล้วหยุด เพราะว่าเรา ไม่ได้อยาก
ให้เป็นเหมือนคอนเสิร์ต คือให้ไป
เดินที่อื่นก่อน เขาสังเกตตรงนี้มั้ง
ว่ามีช่องว่าง เอามาเป็นประโยชน์ดี
ไหม ก็เอาสิ่งที่เขาเรียนรู้มาใช้ ซึ่ง
เขาก็เป็นทั้งศิลปิน แล้วก็เป็นทั้ง
โปรดิวเซอร์อยู่เบื้องหลังวงดนตรี
หลายวงนะ อย่าง BJORK, U2 
คือโปรไฟล์เขาถือว่าสูงมาก ส�าคัญ
กว่านั้นคือเขามีใจไง สุดยอดขนาด
ไหน ถ้าเกิดไม่อยากช่วยจริงๆ ก็
เท่านั้นนะ ปีที่แล้ว ผมเข้าไปดูใน
สตูดิโอ โอ้โห เขาจริงจังมากกับ
เรื่องพวกนี้ ผมว่าวงที่ได้สัมผัส 
INTERMISSION ได้ประโยชน์
มากนะ ปีนี้เราจะบุ๊กวงที่ผ่าน 
INTERMISSION มา บางวง
อย่าง KINGKONG AND THE 
CHUM ได้ SIGN ใน LABEL ที่
อังกฤษด้วยนะ (เย้!)

อาสาสมัคร WONDERFRUIT  
 ตอนเราท�า WONDER-
FRUIT ตั้งแต่ปีแรกนี่ ผมรู้สึกว่า 
VOLUNTEER PROGRAM มี
ความส�าคัญต่อเรา เพราะว่า 1. จะ
ได้ VOLUNTEER ทั่วโลก คือ 
พวกเฟสติวัลเป็นวัฒนธรรมที่
แปลกอย่างหนึ่ง บางคน โดย
เฉพาะเด็กเมืองนอกนี่ เขาจะ
ท�างานปีหนึ่งประมาณ 10 
เฟสติวัลนะ กระโดดไป กระโดดมา 
เป็นวิธีเลี้ยงตัวเองของเขาไง คือ
เขาอยากเที่ยว FESTIVAL ด้วย 
อยากเดินทางทั่วโลกด้วย 
 พอเปิดรับสมัคร เราก็ได้พวก
นี้มาเยอะ เขาก็ดีนะ มีประสบกาณ์
หลายงาน บางคนท�ามา 10 กว่าปี 
หลายเฟสติวัลก็จะมีมุมมองของ
ตรงนั้นบ้าง ที่เราเอามาเป็น
ประโยชน์ได้ 2.หลังๆ คนไทย
สมัครเป็น VOLUNTEER มากขึ้น 
ก็รู้สึกดี พวกเราก็ท�างานง่ายขึ้น
ด้วย แล้วก็ดีที่เขาได้มาสัมผัสสิ่งที่
เรา เหมือนอยู่เบื้องหลังน่ะ ได้มา
ตั้งแต่เราสร้างนู่นสร้างนี่ แล้วก็ 
ส�าหรับคนที่อยากจะมา WON-
DERFRUIT แต่ว่าไม่มีโอกาส 
หรือ AFFORD ไม่ได้ นี่ก็เป็นวิธีดี
ที่สมัครเข้ามา แล้วถ้าเกิดคุณมี

สกิลเข้ามาบางอย่าง เราก็จัด
เข้าไปในแต่ละ SECTION ก็ได้
เงินจากเราไปด้วยส่วนหนึ่ง

ความรู้สึกในฐานะผู้ก่อตั้งและ
ท�างานกับ WONDERFRUIT 
มาจนครั้งที่ 4 แล้ว  
 ก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้หลาย
อย่างฮะ บางอย่างก็อาจจะน้อย
กว่าที่คิดไว้ บางอย่างก็อาจจะมาก
กว่าที่คิดไว้ แต่เฉลี่ยออกมาก็รู้สึก
ดีใจกับมันนะ เป็นสิ่งที่มาจาก
ความรู้สึกและใจผมมาก WON-
DERFRUIT จริงๆ แล้ว พอท�าไป
ท�ามา ต้องซีเรียสมากขึ้น เพราะว่า
ในที่สุดก็กลายบริษัทน่ะ มีความรับ
ผิดชอบของเราสูง ต้องมีความ
ซีเรียสกับมันมากขึ้นอยู่แล้ว แต่ใน
ขณะเดยีวกนั ความตัง้ใจของมนัน่ะ 
เราออกมาประกาศตัวเองว่าเรา
ตั้งใจที่จะเป็น PLATFORM ที่จะ
มีความสร้างสรรค์ที่จะขับเคลื่อน
สังคม แปลว่าความรับผิดชอบเรา
มหาศาลนะ ตรงนี้ผมว่าเรายังอยู่
ในช่วงต้นๆ ก็เลยคิดว่า อีกยาว
ไกลกว่าจะรู้สึกภูมิใจ

เจ มณฑล จิรา: FOUNDER

อัพเดทสิ่งที่ท�าอยู่ช่วงนี้ค่ะ 
(กันยายน 2560)
 ช่วงนี้ก็ดูเรื่อง PROGRAM-
ING แล้วรวบรวมคอนเทนต์ของ
ส่วนที่เราดูแลกัน และพาร์ตเนอร์
ต่างๆ ที่เข้ามา ก็ให้เข้าระบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์ของเรา 
หรือว่า LINEUP ต่างๆ แล้วก็ตัว 
APP ที่ก�าลังท�าตัว SCHEDUL-
ING อยู่ด้วยแหละ ดูว่าช่วงเวลา 
OPERATE ของแต่ละเวที ดีเทล 
ของ PROGRAMING ส่วนของ
ศิลปินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วน 
INSTALLATION, CHEFS เอา
ทุกอย่างมา เพื่อมาดูว่าใครควรจะ
อยู่ตรงไหน เวลาอย่างไร อะไรที่
เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว อะไรที่
เราจะมาปรับ อะไรที่เพิ่ม 

หลักๆ ที่คุณดูคือ 
PROGRAMING, BOOKING 
 BOOKING, PROGRAM-

ING ช่วยทางฝ่ังของ TECHNICAL 
ส่วนของการดีไซน์เวที บางทีเราก็
ต้องเข้ามาดูว่า โอเค เมกเซนส์
หรือเปล่า ศิลปินเข้าทางไหน เรา
จะเก็บของตรงไหน CHANGE 
OVER จะเป็นยังไงจาก DJ ไป
เป็น LIVE BAND แล้วก็ดูเรื่อง
วีซ่า เรื่อง ARTIST HOSPITAL-
ITY, CATERING, ARTIST 
LOUNGE รวมๆ บรรยากาศทั่ว
งาน LIGHTING DESIGN จะ
เป็นอย่างไร ใครเขามาท�าตรงไหน 
ช่วยตดิต่อคนนี ้คนนัน้หน่อยได้ไหม 

ความน่าตื่นเต้นของไลน์อัพปีนี้
 โดยการท�างานที่ผ่านมาแล้ว 
เราเริ่มเห็นวิธีเลือกศิลปิน แทนที่
เราจะตั้งใจตั้งแต่ต้นว่า เราจะเลือก
ศิลปินแบบนี้นะ เป็นการท�างานที่
ผ่านมามากกว่า เรามองกลับไปว่า 
เอ๊ะ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  เรามา
รู้ทีหลังว่า ศิลปินที่เราได้เลือกเข้า
มา เริ่มมีความหลากหลาย ที่เรา
ไม่ได้ไปจ�ากัดตัวเองว่าต้องเป็น
แนวนี้หรือแนวนั้น เราก็เลยเห็นว่า 
ศิลปินที่มาปีนี้ ไม่ได้มีธีมอะไรที่
แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ว่ามาจากทุก
ด้านเลย ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นทุกปี 
เหมือนเป็นคาแร็กเตอร์ของ
เทศกาลอยู่แล้ว มีแนวเพลงหลาก
หลายมาก ทั้งเฟสติวัลแบนด์ที่เล่น
อยู่เรื่อยๆ มีเป็นวงที่แบบมาแบบ
แปลกๆ ก็มี คนไม่ค่อยรู้จัก มา
รวมกันอยู่บนเวทีใหญ่ แล้วเอามา
ผสมกับ LOCAL BAND วงไทยที่
เราคิดว่า เหมาะกับเทศกาลของ
เรา แล้วก็อาจจะดึงความน่าสนใจ
ให้คนที่มาเที่ยว ทั้งคนต่างชาติแล้ว
ก็คน LOCAL 

ความรู้สึกของศิลปินนานาชาติที่
มีต่อวันเดอร์ฟรุต
 ส่วนมากพอเขาได้มาถึงงาน 
เขาถึงรู้บรรยากาศของเทศกาล
ของเรา อ๋อ เป็นแบบนี้นี่เอง เพราะ
บางทีมาจากที่นู่น เขาเคยชินกับ
เทศกาลอีกแบบหนึ่ง ยิ่งพวกดีเจ 
เขาจะมาเทศกาลที่เป็น DANCE 
FESTIVAL เขาอาจจะคิดว่าเรามี
ความคล้ายกับตรงนั้น แต่พอเขา
มาเห็นก็ อ๋อ มันเป็น TROPICAL 
มากเลย อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมือน
ที่อื่น ไม่ได้อยู่ใกล้เมืองด้วย เขาถึง
เข้าใจ อ๋อ โอเคๆ แล้วพอเขากลับ
ไปเขาก็จะบอกว่าสนุก ชอบ มี
บรรยากาศที่ดี แต่ก่อนนั้นน่ะ เขา
อาจจะยังไม่ได้เข้าใจ เราอธิบาย 
เราส่งวิดีโอ เราส่ง RIDER อะไร
ไปก็ตาม จนกว่าเขามาเขาถึงจะรู้ 
ก็เหมือนกับการโปรโมทขายที่นี่
เหมือนกัน อธิบายให้คนที่อาจจะ
อยากมา เราอธิบายให้ตายเขาก็คง

ไม่เข้าใจจนกว่าเขาได้มาเหยียบ 
FESTIVAL SITE ถึงจะแบบ อ๋อ 
เป็นอย่างนี้นี่เอง

ส่วนอื่นๆ ที่คุณดูแล 
 ส่วนมากก็แค่นี้ แล้วก็ OVER 
ALL ช่วยดูแบบ บางทีการติดต่อ
ศิลปิน LOCAL ให้เขาช่วยโพสต์ 
เราก็ช่วยๆ กันหมดแหละ ว่ารู้จัก
คนที่นี่ไหม หรือส่วนของ 
SPONSORSHIPS ก็มีการหา
พาร์ตเนอร์ ทุกๆ อย่าง นิดๆ 
หน่อยๆ ตรงนี้ตรงนั้น

WONDERFRUIT ครัง้นีก้จ็ะเป็น
ครัง้ที ่4 แล้ว เหน็ตัง้แต่ต้นจน
เตบิโตมาตลอด รู้สกึอย่างไรบ้าง 
 ก็ค่อยๆ เติบโตนะ จริงๆ เราก็
ไม่ได้คาดอะไรเกี่ยวกับมันตั้งแต่ต้น
แล้ว เราก็ได้เห็นเทศกาลบางแบบ
มาแล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้น เรา
ไม่ได้คิดว่าจะเหมือนตรงนั้น เราก็
ถือว่า สิ่งที่เราท�าก็ค่อยๆ เติบโต 
ผมคิดว่าคนที่ได้ดู ก็เป็นงานที่
หลากหลายแล้วก็น่าจะประทับใจ
ของเขาอยู่แล้ว เรา จริงๆ สิ่งที่เรา
พยายามที่จะปรับปรุงนี่ อยู่ด้านใน
มากกว่า OPERATION ของพวก
เรา SYSTEM ที่เราท�างานกัน 
แล้วก็เหมือนกับในเมื่อไม่มีใครใน
ทีมเราเคยท�างานแบบนี้มาก่อน ใน
การจัดงานไซส์แบบนี้ ก็เป็นการ
เรียนรู้ส�าหรับทุกคนว่าเดดไลน์

ต่างๆ ในส่วนของ MARKETING 
ต้องเริ่มเมื่อไหร่ แล้วก็ยิ่งในตลาด
ของเรา ควรจะขายกันอย่างไร ใคร
เป็น TARGET ตอนนี้ยังค้นกันอยู่ 
เราแค่มองกลับไปใน 3 ครั้งที่ผ่าน
มาว่า อ๋อ นี่คือ TARGET 
GROUP ของเรา แล้วเรายอมรับ
ว่าคนที่มาคือ TARGET GROUP 
ของเรา แล้วเราควรจะหาคนแบบ
นี้มากขึ้น หรือว่าเรามาตั้งเป้าว่า 
โอเค TARGET GROUP ของเรา
ควรจะเป็นแบบนี้ แล้วเราไปคว้า
พวกนั้นมา ก็เป็นการเรียนรู้แหละ
ว่า เวลาที่เราได้จัดงานแบบนี้ 3 
ครั้งแล้ว เราควรจะท�าไงต่อ 
เป็นการเดา ปีนี้เราลองแบบนี้อยู่
ไหม ก็เป็นการทดลอง เพื่อมาดูกัน
อีกทีหนึ่งว่า ผลที่ออกมาดีหรือไม่ 

สิ่งที่อยากบอกคนไม่เคยไม่เคย
ไป WONDERFRUIT  
 บอกให้มา (หัวเราะ) มาเถอะ 
เป็นอะไรที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร
แล้วน่ะ ปีที่ 4 แล้ว  

รู้ไปท�าแมว
CAT RADIO X WONDERFRUIT
แจกโค้ดลับ ... เที่ยว 2 งานในราคาคุ้ม
กว่า เพยีงแสดงบตัร CAT EXPO ท่ีบูธ 
CAT RADIO ใน CAT EXPO 25-26 
พ.ย.นี ้รับ CODE ลดค่าบัตรวันเดอร์ฟรุต 
10 เปอร์เซน็ต์ หรอืถ่ายรปูบตัร CAT EXPO 
แล้ว INBOX มาขอ CODE ที่เฟสบุ๊ก 
CAT RADIO ด่วน!
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เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

ดีเจซอนนี่ 
อาทิตย์ 
พรหมประสิทธิ์

ดีเจนอร์
วีระยศ 
เตยะราชกุล

HORSE 
MIX
หลังจากหน้ามืดตาลายกับหนัง 
MY LITTLE PONY “เค้า
แมว” ฉบับนี้ของแก้พิษไข้ด้วย
ปกแผ่นเสียงที่มีรูปม้าบนปก
แทน ม้าเป็นสัญลักษณ์ของ
ความคูล ความเท่และจิตขบถที่
ไม่ยอมให้ใคร นี่คือภาพของม้า
บนปกแผ่นโดยตัดภาพจ�าเดิมๆ 
แบบคาวบอยของเพลงคันทรี
ออกหมด งานนี้ไม่ได้แกล้งใคร
น้า (O,O)

ติดตามฟังเพลงดีทั่วโลกต่อได้ที่
รายการแมวนอก ทุกศุกร์ 
21.00-24.00 น. ทาง WWW.
THISISCAT.COM ,
APP: CAT RADIO 

ENGELWOOD
PHOTO: WWW.FACEBOOK.
COM/ENGELWOODMUSIC/ 

 ศิลปินหนุ่มจาก WIS-
CONSIN ผู้มีรสนิยมวิไลใน
การย่อย และสับซาวด์แต่ละ
ซาวด์ อันแสนละมุน แล้วมาส
ร้างบนบีตฮิปฮอป  ENGEL-
WOOD ดึงเอาความเป็นดนตรี 
JAZZ, SOUL, AOR,
YACHT ROCK ที่คุ้นเคย มา
หยอกล้อกับคลื่นทะเล สายลม 
แสงอาทิตย์ยามเย็น จนได้
ดนตรีชิลรื่นหู หลายๆ คนที่เคย
ตกหลุมรักศิลปินฮิปฮอป ชาว
ญี่ปุ่นอย่าง NUJABES 
คงจะหัวปักหัวป�ากับหนุ่ม 
ENGELWOOD คนน้ีได้ไม่ยาก

PAREKH & SINGH 
PHOTO: WWW.FACEBOOK.COM/PAREKHSINGHMUSIC/ 

 ใครจะคิดว่าวงดนตรีจากอินเดียจะจี๊ดได้ขนาดนี้.....วงดนตรีที่ดู
เหมือนหลุดออกมาจากโลกของ WES ANDERSON พวกเขาดึง
เอาความสวยงาม เพราะพริ้งของอดีตออกมา .... อิทธิพลจาก 
THE BEATLES ที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมโลดี้ และบรรยากาศอันล่อง
ลอยแบบ ไซคีเดลิก กับฝีมือการตีกลองล�้าๆ ของ JIVRAJ 
SINGH อดีตมือกลองวงดนตรีหัวก้าวหน้าอย่าง PINKNOISE 
...ท�าให้สูตรผสมอันลงตัวของชาดาจีลิงถ้วยนี้ หอมหวล ดื่มด�่า 
ชวนฟัง ไม่รู้ลืม

VA/A
CHANGE 
OF TIME 
(WATER MUSIC) 

 ภาพรวมของยุค80’S ที่
หลายๆ คนใฝ่ฝันถึงคือดนตรี
ป๊อปเต้นร�า ที่เปี่ยมไปด้วยเสียง
ซินธ์ และซาวด์สังเคราะห์   แต่
อัลบั้มรวมเพลงจากยุค 80’S 
โดยค่ายเพลงเล็กๆ ของ
ประเทศฮ่องกง จากฝีมือการ
รวบรวมโดย LESLIE 
CHANG ได้ดึงเอาส�าเนียงกี
ตาร์ป๊อปฝั่งอังกฤษ รุ่นบุกเบิก
ก่อนที่ดนตรีอินดี้จะเฟื่องฟู

และเป็นภาพรวมอีกด้านหนึ่ง
ของดนตรี 80’S ที่หาฟังยาก
ยิ่งนัก เขาได้รวบรวมงานของ 
LOTUS EATERS, PALE
FOUNTAIN, XTC, CHINA 
CRISIS, LANDSCAPE III, 
THE BONGOS, DONNA 
แล้วบรรจุในไทม์แคปซูล ที่
มีหน้าปกอันแสนเนิบนิ่ง เอื่อย
ชา แต่คงความอลังการ งดงาม
ไว้เต็มเปี่ยม

SUNSET 
ROLLER-
COASTER 
PHOTO: WWW.FACEBOOK.
COM/SUNSETROLLER-
COASTER/ 

 วงดนตรีจากไต้หวัน กับ 
EP ชุด JINJI KIKKO ที่ห่าง
เหินจากชุดที่แล้วถึง 5 ปี งานที่
ตอบสนองดนตรีในช่วงปลาย 
70’S ไล่ไปจนถึงต้น 80’S ได้
อย่างดี  ดนตรีในยามฝนโปรย 
แดดบางๆ ลมหนาวอ่อนๆ  
เรื่องราวอันแสนโรแมนติก ได้
ถูกร้อยเรียงไว้เป็นอย่างดี  ....
จากเรื่องรักข้ามมิติที่ใช้เวลา
ยามสนธยาเป็นสื่อในการพบ
กัน   เรื่องเศร้าๆ จากการเดิน
ทางย้อนอดีตไปสู่ชาติที่แล้ว
เพื่อที่จะค้นพบกันแต่จ�ากันไม่
ได้  และ ยาเม็ดในอนาคตที่จะ
ท�าให้คู่รักได้พบกันอีกครั้ง
หนึ่ง....ท�าให้ดนตรี ไซไฟ-โร
แมนติกป๊อป จากไต้หวันเป็น
หนึ่งใน CONCEPT EP ที่เลอ
เลิศ  ก้าวผ่านมาข้างหน้า และ
พร้อมจะโดดเด่นกลางส
ปอตไลต์ของวงการอินดี้แห่ง
เอเชีย (O,O)
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BUENA VISTA SOCIAL 
CLUB: ADIOS (2017)
 ค�าร�่าลานั้นอาจรันทด ทว่าบางครั้งกลับปรากฎ
ความรื่นรมย์อันแสนงดงาม เพราะเราจะจดจ�าใคร
บางคนไปตราบจนชั่วนิจนิรันดร์

THE GOOD, THE 
BAD AND THE 
UGLY (1966)
 เมื่อความโลภขับเคลื่อนตัว
ละครให้ต้องมาพัวพันชิงไหวชิง
พริบกัน บนซากปรักหักพังและ
หายนะของสงครามกลางเมือง เจ๋ง 
เท่ และสนุกสุดตลิ่งข้ามกาลเวลา 
ขอขอบคุณหอภาพยนตร์ที่ท�าให้ได้
ดูหนังเรื่องนี้ (และเรื่องอื่นอื่นใน
โปรแกรม) ในโรงฯ ครับผม

BLADE RUNNER 2049 (2017)
 ความเศร้าสร้อยอันเนิบช้า ค่อยค่อยไหลซึมปนเปประสานเข้ากับอลหม่านแห่ง
ความทรงจ�า บางประโยคค�าถามจะดังสะท้อนกึกก้องอยู่ในความเงียบงันของวันพรุ่งนี้ 
#คนเหงา2049

MOTHER! (2017)
 ช่วงแรกคุกคามกดดันแบบ
วายป่วง ช่วงหลังหนักหน่วงขึ้น
เรื่อยเรื่อยโดยไม่มีวี่แววว่าจะ
บันยะบันยัง สุดท้ายพาเราไป
ไกลแสนไกลจนต้องอ้าปากค้าง 
โอ่ย!สงสารมารดา! เหลือเกิน 
แม่คุณเอ๊ย 
รู้ไปท�าแมว 
 เล่มนี้ ได้รับต้นฉบับจากทีมหนัง
หน้าแมว 2 คน 2 คม ส่วนอีก 2 คือ 
ไก่ เดือนเก้า และจ๋อง พงศ์นรินทร์ ยัง
ไม่มา ติดตามลุ้นว่าใครจะส่งงานเรื่อง
อะไรในฉบับต่อไป หรือจะช่วยเราทวง
ก็ดีที่รายการหนังหน้าแมว ทุกวัน
อาทิตย์ เวลา 21.00-24.00 น. ที่ 
CAT RADIO ไม่ว่าจะโทรไปคุยกับเขา
เรื่องอะไร ฝากปิดท้ายด้วยรหัส #อย่า
ลืมส่งต้นฉบับเค้าแมวนะพี่ 

#หนังคสหน้าแมว
โดย เต่า เดือนสอง

 ความส�าเร็จของหนังเรื่อง 
IT ส่งผลให้นักเขียนสาขาขยันดี
เด่นบ้าพลังอย่างสตีเฟน คิง 
กลับมาโด่งดังอีกครั้งหลังจากที่
ท�าท่าว่าจะหมดยุครุ่งเรืองของ
เขาไปแล้ว
 การกลับมาฮิตอีกครั้งของ
สตีเฟน คิงมีอานิสงส์ส่งผลให้
วงการหนังสือบ้านเราคึกคัก
ตามไปด้วย นอกจากนิยายเล่ม
หนาๆขนาดตกหล่นใส่เท้าอาจ
มีบาดเจ็บได้อย่าง IT ที่เพิ่งจะ
มีฉบับแปลใหม่ออกมาแล้ว 
งานแปลยุคหลังๆ ของเขา
หลายเล่มที่เคยขายได้เรื่อยๆ 
ประมาณหนึ่งก็เริ่มได้รับความ
สนใจจากนักอ่านเพิ่มขึ้น

โดย ‘นรา’

วันลอบสังหาร
11/22/63 และ 
11.22.63.

 ผมติดตามอ่านผลงานยุค
หลังๆ ของสตีเฟน คิงมาตลอด
เท่าที่จะมีฉบับแปลภาษาไทย
ออกมาเหมือนคนคุ้นเคย
ชอบพอกัน พูดได้ว่าสุดยอดนัก
เขียนขายดีท่านนี้ก�าลังอยู่ใน
ช่วง ‘ขาลง’ จริงๆ
 พล็อต และวิธีการเล่าของ
เขาเริ่มแลดูเก่าพ้นยุคต่างจา
กนิยายเบสต์เซลเลอร์รุ่นใหม่ที่
มีความสดหวือหวามากกว่า
อย่างไรก็ตามแม้จะเริ่มหลุด
กระแสไปเยอะพอสมควรแต่
งานเขียนของสตีเฟน คิง ก็ยัง
คงมีจุดแข็ง 2 ประการ ซึ่งผม
คิดว่าหาใครมาเทียบเคียงด้วย
ได้ยาก นั่นคือมีไอเดียเริ่มต้น

บางอย่างที่ชาญฉลาดและ
ความเป็นผู้ช�านาญช�า่ชองใน
การเล่าเรื่องได้สนุกชวนติดตา
มมากๆ
 พูดง่ายๆ ว่านิยายยุคหลัง
ของเขาจะดีจะชั่วจะสั่วอย่างไร 
คุณสมบัติเด่นๆ 2 ประการนี้
ยงัมใีห้เหน็อยู่ครบครนั ในบรรดา
ผลงานช่วงโรยราของคิง นิยาย
ปี 2012 เรื่อง 11/22/63 ถือ
เป็นข้อยกเว้นและกลับมาท้อป
ฟอร์มอีกครั้ง
 11/22/63 เป็นเรื่องของ
ครูหนุ่มผู้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
ค้นพบช่องทางลับที่เป็นประตู
เชื่อมมิติสามารถเดินทางย้อน
เวลากลับไปสู่อดีต (และสามา
รถไปๆ มาๆ ได้หลายเที่ยว)
 อย่างไรก็ตามความพิเศษ
นั้นอยู่ที่ว่าทุกครั้งที่เดินทาง
ย้อนเวลาจะหวนคืนกลับไปสู่
เวลา 11.58 ของวันที่ 9 
กันยายน 1958 เสมอและ
สามารถใช้ชีวิตในอดีตนาน
เท่าใดก็ได้โดยที่เมื่อกลับสู่
ปัจจุบันเวลาเพิ่งจะผ่านพ้นไป
เพียงไม่กี่นาที เรื่องราวถัดจาก
นั้นคือตัวละครมีเหตุอันจ�าเป็น
ให้ต้องกลับสู่อดีตใช้ชีวิตอยู่ที่
นั่นนานหลายปีเพื่อเปลี่ยน
แปลงแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 
22 พฤศจิกายนปี 1963 ซึ่ง
ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคน
เนดี ถูกลอบสังหารจนเสียชีวิต
 พูดง่ายๆ คือตัวเอกของ
เรื่องมีหน้าที่ยับยั้งขัดขวางไม่
ให้การลอบสังหารดังกล่าว
ส�าเร็จลุล่วง ผมควรระบุไว้ด้วย
ว่าสตีเฟน คิง เขียนนิยายเรื่อง
นี้บนสมมติฐานความเชื่อที่ว่าลี 
ฮาร์วีย์ ออสวัลด์ เป็นผู้ลงมือ
ลอบสังหารเพียงล�าพัง นิยาย
เรื่องนี้จึงไม่ได้มุ่งจะอธิบายหรือ
ตอบข้อสงสัยคลุมเครือหลาย
อย่างที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึง
ทุกวันนี้ และก่อให้เกิดทฤษฎี
สมคบคิดสารพัดสารพัน แต่
ก�าหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนให้ง่าย
และสะดวกต่อเรื่องที่เขาอยาก
จะเล่า
 นิยายเรื่อง 11/22/63 นี้
เล่ารายละเอียดมากไม่ได้นะ
ครับมีความลับรายละเอียดที่
สร้างความประหลาดใจอยู่เต็ม

ไปหมดแต่บอกเล่ากว้างๆได้ว่า
มี 3 สิ่งที่ผมชอบมากๆ
 ประการแรกคือการ
บรรยายรายละเอียดย้อนยุค
กลับไปสู่ช่วงปลายทศวรรษ 
1950 - ต้นทศวรรษ 1960 ได้
อย่างถี่ถ้วนมีชีวิตชีวาสมจริง
 ต่อมาคือความตื่นเต้นลุ้น
ระทึกใจซึ่งอยู่ในระดับสุดๆ
 ประการสุดท้ายควบคู่ไป
กับการเป็นเรื่องแฟนตาซีตื่น
เต้นเขย่าขวัญ 11/22/63 ก็
เป็นนิยายรักโรแมนติกที่ซาบซึ้ง
ตรึงใจที่ โดดเด่นไม่แพ้อารมณ์
ตื่นเต้น
 เป็นนิยายรักที่ผมรู้สึกจี๊ด
และจับใจมาก
 ส่วน 11.22.63 ซึ่งเขียน
สะกดให้แตกต่างออกไปเล็ก
น้อยเป็นมินิซีรีส์ปีเดียวจบที่
ดัดแปลงมาจากนิยายของสตี
เฟน คิง มีการปรับเปลี่ยนราย
ละเอียดปลีกย่อยหลายๆ อย่าง
จนเกิดอรรถรสแตกต่างกันอยู่
พอสมควร
 เทียบเคียงกันแล้วตัวซีรีส์
ด�าเนินเรื่องกระชับฉับไวกว่า
เยอะ (นิยายของคิงนั้นบางครั้ง
ก็ยื้อและย้วยเกินไปอยู่สัก
หน่อย) มีการเปลี่ยนแปลงที่
ส�าคัญชนิดรื้อใหม่เกือบทั้งหมด 
(แต่เหตุการณ์หลักยังคงเดิม) 
ในช่วงไคลแม็กซ์ซึ่งท�าได้ดีพอๆ 
กันแต่ข้อด้อยก็คือความหนัก
แน่นเข้มข้นที่ดูจะเป็นรองฉบับ
นิยาย
 เพื่ออรรถรสและความ
บันเทิงเต็มเปี่ยมในการติดตาม
เรื่องนี้ทั้ง 2 รูปแบบผมแนะน�า
ให้ดูซีรีส์ก่อนแล้วจึงค่อยอ่าน
นิยายตบท้ายนะครับ (O,O)
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ราศีพิจิก 
(16 พ.ย.–15 ธ.ค.)
 
 ไพ่พระจันทร์อาจจะ
ท�าให้รู้สึกเหงาๆ เย็นๆ 
ไปสักหน่อย แต่ไม่
บ่อย มีบ้าง เผื่อให้เวลา
ตัวเองกับชีวิตเสียบ้าง 
ใครที่รู้สึกว่าชีวิตวุ่นวาย 
อาจจะมีเกณฑ์ได้พักกาย
พักใจ ส่วนใครที่ท�างาน
กับคนเป็นกลุ่มหรือหมู่
มาก อาจจะรู้สึกไม่
สะดวกกายสะดวกใจสัก
เล็กน้อย ผู้หญิงให้ระวัง
เรือ่งของเหลวในร่างกาย 
น�า้ขึน้น�า้ลงแบบแรงดงึดดู
จากดวงจันทร์

ราศีธนู 
(16 ธ.ค.–15 ม.ค.)

 เด็กถือไม้
เท้า หากเริ่มการ
งานการเรียนใน
ต�าแหน่งหน้าที่ใหม่ๆ
จะเป็นการด ีหรือ
อาจจะได้เริ่มอะไร
ใหม่ๆ ในช่วงนี้ หาก
มีผู้ช่วยเหลือที่อายุ
อ่อนกว่าเรา คนนั้น
จะช่วยพาทั้งการ
งานการเรียนไปสู่
เรื่องดีๆช่วงนี้ดีครับ
ไม่มปัีญหาใด  ๆสบายๆ

ราศีมังกร
(16 ม.ค.–15 ก.พ.)

 4 ถ้วยตามหน้า
ไพ่ ไพ่ถ้วยเป็นเรื่อง
ความรัก สามถ้วยตั้ง
อยู่ดีพร้อม แต่อีกถ้วย
เจ้าก้อนเมฆมายื่นให้ 
คือรอบๆ ในสิ่งแวด
ล้อม ทั้งความรัก 
ความช่วยเหลอื เมตตา
มหานิยม พร้อมแล้ว 
แต่อาจจะเป็นที่เราเอง
นั่งกังวลกับมันมากเกิน
ไปหน่อย เพลาๆ ใจ
เย็นๆ ไหลๆ ไปบ้าง 
ชีวิตน่าจะสบายได้มาก
ขึ้นขอรับ

ราศีกุมภ์
(16 ก.พ.–15 มี.ค.)

 เหรียญมาเต็ม
แบบนี้ โชคดีมีชัย 
รวยรับทรัพย์ โชควิ่ง
มาหามาชนราชรถมา
เกย ทั้งเงินที่ได้จาก
การงานและการเสี่ยง
โชค จะดีพร้อมวิ่งเข้า
มาหาทุกทิศทุกทาง
อย่างนั้นเบย

ราศีมีน 
(16 มี.ค.–15 เม.ย.)

 ไพ่ราชาไม้เท้า 
การงานการเรียนดีเลิศ
ประเสริฐศรี ใครมี
ปัญหาอันใดให้ค้างคา
ใจจะเคลียร์ทุกสิ่งได้
สวยสด ใครเป็นเฮด
หน่อยในเรื่องการ
งานการเรียน ขอให้
มั่นใจในฝีมือและ
เลเวลของตน ท�าต่อ
ไป ทางนี้แหละถูกต้อง 
เข้าทางละ ลุยๆ

ราศีเมษ 
(16 เม.ย.–15 พ.ค.)

 10 ดาบ ดาบมา
เต็ม ให้ระวังเลย
สุขภาพ ใครมีโรค
ประจ�าตัวยิ่งต้องระวัง
ให้มากขึ้น เดินทางขึ้น
รถลงเรือไปเหนือล่อง
ใต ้ให้ระวังให้หมด 
แต่ไม่ถึงขนาดห้ามไป
ไหน แค่ไพ่ให้ระวัง 
เดี๋ยวพ้นเดือนนี้ ทุก
อย่างก็จะค่อยๆ ดีขึ้น
เอง

ราศีพฤษภ 
(16 พ.ค.–15 มิ.ย.)

 ค้นฟ้า คว้าดาว 
กันเลยทีเดียว ไพ่นี้
หากท�างานกับคนหมู่
มาก มีคอนเนกชั่น 
หรือสื่อสารกับคนหมู่
มากจะดีมากๆ ดีเลย 
ดีมากๆ แต่ถ้าท�า
กิจการใดคนเดียว
ล�าพังอาจจะไม่สู้ดีนัก
ในช่วงนี้ เอาเป็นว่า
ลองออกมาพบปะ
ผู้คน หรือลองท�าเป็น
ทีม จะเวิร์กค่า

ราศีเมถุน 
(16 มิ.ย.–15 ก.ค.)

 ความยุติธรรม นั่ง
บัลลังก์พิพากษา ท�า
กิจการสิง่ใดในช่วงน้ีขอ
ให้มั่นใจในตนเอง ใน
ทางเลือกนั้นๆถือว่ามา
ถูกทาง ยิ่งเด็ดเดี่ยว 
มั่นใจฟันฉับๆ ตัดสิน
ใจฉบัๆ ยิ่งสวยงาม ทกุ
อย่างบรรยากาศรอบๆ 
พร้อมส่งเสริม

ราศีกรกฎ 
(16 ก.ค.–15 ส.ค.) 

 ลั้นลาไปหน่อย 
แต่ทางหนึ่งก็ดีที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ สบายๆ 
แบบลั้นลา หากใครมี
ปัญหาอาจจะยังไม่ได้
รับการแก้ไข แต่ลั้นลา
ไปแบบได้พักผ่อนกาย
ใจไม่วุ่นวาย สบายใจ
เฉิบๆ

ราศีสิงห์ 
(16 ส.ค.–15 ก.ย.) 

 ไพ่ความรักด ีดี
เลิศ หรืออีกทาง ใคร
มีคอนเนกชั่นต่างๆ ใน
ชีวิต ไม่ว่าจะการงาน 
ครอบครัว และอื่นๆ 
จะดีไปหมดในช่วงนี้ 
ลื่นคล่องแคล่วว่องไว 
สบาย ติดต่อสื่อสาร
กับคนอื่นได้ผลดี
ทั้งหมด ใครยังไม่มี
คู่ เดี๋ยวก�าลังจะมา

ราศีกันย์ 
(16 ก.ย.–15 ต.ค.) 

 เหรียญมากมาย
เงินก็มามายมายตาม
ไปด้วย แต่ในใจขบคิด
เรื่องการใช้เงินหรือเงิน
เก็บไปสักหน่อย คาด
ว่าช่วงนี้ท�างานได้เงิน
เป็นผลด ีมีโชคลาภ
บ้าง แต่สรุปรวมอาจ
จะยังไม่ได้ใช้ แต่ต้อง
ท�าไปเก็บไปก่อนสัก
ระยะใหญ่ๆ เดือน
หน้า คงได้ใช้พักผ่อน
หย่อนใจกับเงินที่หามา
ได้กันบ้างล่ะ

ราศีกันย์ 
(16 ต.ค.–15 พ.ย.) 

 5 ไม้เท้า เขาว่า
การงานดี การเรียน
ดี มีผลดี แต่ออกจะ
เหนื่อยหนักและ
วุ่นวายไปเสียเยอะ
กับคนรอบข้างหรือ
ทีมที่ท�างานหรือที่
เรียนด้วยกันนี่แหละ 
เหนื่อยหน่อยก็สู้ไป 
ผลดีก�าลังจะตามมา
ตดิๆ แต่ความวุ่นวาย
กายอาจจะส่งผลต่อ
ใจ ขอให้ท�าใจให้
สบายๆ ด้วย (O,O)

หมอสอง 3 มิติเปิดไพ่ยิปโซ เอ้ย ยิปซี ท�านายดวงรายเดือนโดยหมองสอง สามมิติ...เดือนพฤศจิกายน 2560...

ดวงรายเดือนดูที่นี่ที่เดียว ส่วนดวงรายสัปดาห์ ดูแบบสดๆ ได้ที่ Cat Radio รายการหมอสองสามมิติ 
ทุกวันพฤหัสบดี สี่ทุ่ม ถึง เที่ยงคืน โดยหมอสอง (2 Paradox) และ หมอยิป (ยิปโซ อริย์กันตา) 

 หลังจากได้เห็นหน้าปกสดใสและบทสัมภาษณ์ค้นใจสาวๆ 
BNK48 ทั้ง 7 คนไปแล้ว เราอยากชวนมาร่วมสนุก

 ?ทายสิว่านอกจาก 7 คนนี้แล้ว ยังมีเมมเบอร์ BNK48 คน
ไหนมาร่วมแสดงใน CAT EXPO 25-26 พ.ย.นี้อีกบ้าง
ตอบทั้งชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล ของน้องๆ ส่วนจ�านวนกี่คนก็
สุดแต่เดาหรือปล่อยไปตามหัวใจโลด อย่าลืมพิมพ์ชื่อ นามสกุล 
เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองและจ่าหน้าเมลว่า ‘เกมเค้าแมว เล่ม 7’ 
ส่งภายใน 10 พ.ย.60 รางวัล นอกจากของที่ระลึก CAT RADIO 
/ เค้าแมวแล้ว ทีมงานจะจิ๊กพร็อพบางส่วนที่ใช้ในการถ่ายปก 
ซึ่งแน่นอนว่าผ่านมือน้องๆ ไว้ให้ด้วย 

รีบส่งมานะเธอ (O,O)

THE WINNER 
ประกาศผู้โชคดีจากเล่มที่แล้ว ที่เราถามไว้ว่า นอกจากเล็ก 
HUGO และ เล็ก GREASY CAFE แล้ว มีศิลปินในวงการเพลง
ไทยคนไหนอีกที่ชื่อเล็ก คือ พงษ์พันธุ์ สีหะบัณฑิต ที่ตอบมาได้
หลายเล็กที่สุด และเร็วที่สุด ได้แก่ เล็ก-ปรีชา ชนะภัย (คาราบาว), 
เล็ก-สุรชัย กิจเกษมสิน (พราว), เล็ก-อริญญ์ ปานพุ่ม (ทีโบน), 
เล็ก-ยศพล สิงห์สุวงศ์ (SKALAXY), เล็ก-วรพงษ์ ดวงปัญญา 
(ฟรีเบิร์ดส), เล็ก-ฝันเด่น จรรยาธนากร (ฝันดี-ฝันเด่น) 
เล็ก-สมชาย ศักดิกุล (เฉลียง), เล็ก-สุทธินันท์ อัมพรชัชวาล 
(PREPPY G), เล็ก-สมโภช กองไพบูลย์ (DESKTOP ERROR), 
หนูเล็ก-เบญจวรรณ โภคทรัพย์ (บลูเบอร์รี่ อาร์สยาม), เล็ก-วีรชัย 
รุจิตร (เล็ก วีรชัย)

GAME
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จากซ้ายไปขวา เมษ ปุ้ย เต้ ข้น นิล

CAT30
of the Month

November
2017

CAT 30 
OF THE MONTH: 
ประมวลผลคะแนนจากชาร์ต CAT 
30 ที่รายงานทุกวันเสาร์ 
14.00–18.00 น. 
ทาง WWW.THISISCAT.COM
ดังนั้นชาร์ตรายสัปดาห์ ติดตามที่ 
CAT RADIO ส่วนชาร์ตรายเดือน
มีที่นี่ที่เดียวนะเมี้ยว (เล่มนี้ ให้ 2 
เดือนเลย) 

OCTOBER 
2017  
ระหว่างเก็บข้อมูล
ชาร์ตเดือนก่อน 
เราบังเอิญเห็นโน้ต
แปะอยู่ในห้องออก
อากาศแคท เรดิโอ 
จงึแอบถ่ายรูปมา

NOVEMBER 
2017 
ขอปรบมือดังๆ 
ให้ก�าลังใจ 
SOUNDLAND-
ING ที่ท�าเพลง
ทฤษฎียาวนานถึง 
10 ปี
ส่วนรายละเอียด
เรื่องราวเกี่ยวกับ
เพลงและวงที่
คิดถงึ พลิกไปหน้า 
RECOMMEND 
นะ (O,O)
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